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Sammanfattning 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) trycker på att förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och med hjälp av olika uttrycksformer främja barns 

utveckling och lärande. Förskolelärarens roll är att stimulera och utmana barnet i en innehållsrik 

och inbjudande miljö. Syftet med vår studie är att undersöka hur fyra förskolelärare resonerar 

gällande kommunikation med barn i yngre åldrar på förskolan. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie 

som innehåller strukturerade intervjuer. Våra intervjuer genomfördes på två förskolor i två olika 

kommuner i Sverige där fyra förskolelärare tillfrågades. Resultatet i vår studie visar att de båda 

förskolorna arbetar med en insikt om barnets individuella utveckling och stimulans för att ge barnet 

social trygghet i kommunikation via samspel. Det som dock framkom var att förskolelärare många 

gånger kände sig otillräcklig när det gällde bekräftande av det enskilda barnets önskningar och 

behov. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka respondenterna som gjorde denna studie möjlig. Även hjärtligt tack till 

vår handledare Wieland Wermke för alla goda råd och kommentarer som enbart utvecklat vårt 

skrivande.  

Vi vill även tacka våra familjer som uppmuntrat oss under vår studietid och alltid trott på oss. Till 

Johnny och Lars-Gunnar för att ni alltid funnits där och underlättat våra studier på många olika sätt. 

Vi hade aldrig klarat detta utan er! 

 

Linda Karlsson och Ewa-Lotta Nordland  
                      
 ”Förhållandet mellan tanke och ord är en levande process. Tanken föds i ordet. Ett ord utan tanke 

är ett dött ting och en tanke, som inte förkroppsligas i ord, blir en skugga.” 

                                                                     Lev Vygotskij 
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1 Inledning 

Förskolan skall enligt styrdokument arbeta för att ge varje barn en inkluderande miljö där barnet 

skall ges möjlighet att utvecklas efter egna individuella förutsättningar. I dagens samhälle har det 

blivit allt viktigare med kommunikation på våra förskolor. Men med det ökande barnantalet i 

förskolans barngrupper finns det en risk att kommunikation hämmas och barn kommer i kläm. Vad 

händer då med kommunikationen mellan barn- barn och förskolelärare- barn när barngrupperna 

växer? Den verbala kommunikationen har betydelse för barnets utveckling men även för 

förskolelärares roll i dagens samhälle. Enligt Maltèn (1998) så innebär kommunikation gemenskap 

och mänsklig kontakt som är livsnödvändig för oss alla. Det sker ett samspel mellan barn och barn 

och barn och förskolelärare. Blir samspelet mellan barn och förskolelärare sämre på grund av de 

höga krav som ställs på förskolelärare i förskolans verksamhet. Barn har olika förutsättningar att 

utvecklas inom kommunikation, språk och samspel. Även förskolelärare ges olika förutsättningar 

att lyckas i kommunikation med barn.  

 

Tidskriften Pedagogiska Magasinet (2013) har gjort ett reportage gällande stress på förskolor idag 

och hur stora barngrupper påverkar barn. Reportaget synliggör att det finns forskning som påvisar 

att stress hos yngre barn i hög grad hänger ihop med stora barngrupper på förskolan. OECD har 

genomfört olika undersökningar gällande stress hos yngre barn. Resultat visar en ökad stress för 

både barn och förskolelärare vilket i sin tur leder till att kommunikationen mellan förskolelärare och 

barn på förskolan minskar eller blir helt obefintlig (Pedagogiska magasinet, 2013). Ett resultat av 

detta är att det ”tysta” barnet blir tystare och det högljudda barnet blir mer högljutt. Därför finns det 

en risk att vissa barn glöms bort och detta beror på att kommunikationen blir sämre eller bristfällig. 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) innehåller riktlinjer gällande kommunikation och 

kränkning. Riktlinjer behövs för förskolelärare men även för barns trygghet och dess lärandemiljö 

på förskolan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskolelärare resonerar gällande 

kommunikation med barn i yngre åldrar. Samhällets uppbyggnad och dess struktur ställer allt högre 

krav på den enskilde individen att behärska olika funktioner såsom kommunikation. Bjar och Liberg 

(2003) påtalar vikten av att förskolan bör ge barn förutsättningar för individuell utveckling inom 

kommunikation. De menar att barn lär sig att kommunicera via sin omgivning och att människans 

språk, samspel och kommunikation är centralt för samhällets utvecklig. Därför anser vi att 

kommunikation är ett viktigt ämne och vill undersöka hur några förskolelärare resonerar gällande 

kommunikation med barn i åldern 2-4 år. 
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1.1 Syfte 

Vi vill undersöka hur några förskolelärare resonerar gällande kommunikation med barn i åldern 2-4 

år. Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) ska alla barn utveckla ett nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. Förskoleläraren ska även ansvara för att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.   

 

1.2 Våra forskningsfrågor 

 Hur resonerar förskolelärare gällande barnens olika kommunikationsformer? 

 Hur resonerar förskolelärare att en gynnande miljö för barnens kommunikation bör se ut? 

 Hur resonerar förskolelärare om sin egen roll som förskolelärare gällande barnens 

kommunikation? 
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2 Tidigare forskning 

Det första vi gjorde när ämnet var valt var att söka litteratur och tidigare forskning. När det gäller 

forskning så använde vi oss av databasen ERIC (EBSCOhost) där sökorden var kommunikation, 

förskola och samspel. Därefter ville vi veta hur några förskolelärare resonerar gällande 

kommunikation med barn i yngre åldrar. 

 

2.1 Kommunikation 

Kommunikation kan beskrivas som mycket mer än bara ett samtal och samspel mellan individer. De 

flesta barn har sin egen väg till kommunikation och sitt eget sätt att söka bekräftelse. Även om barn 

saknar ord så anser Maltèn (1998) att de gör sig förstådda och blir sedda genom att dra i den vuxne, 

ändra tonläge, ta till kroppsspråk och i de sämsta fallen bitas eller rivas. Även det är ju 

kommunikation men på det barnets utvecklingsnivå.  

Människan har ett stort behov av att kommunicera. Kommunikationen innebär gemenskap och 

mänsklig kontakt som är livsnödvändig för oss alla enligt Maltèn (1998). Han beskriver vidare att 

kommunikation är livsavgörande för att vi ska kunna överleva fysiskt och socialt som människor. 

Därför är det viktigt med kommunikation på våra förskolor idag (ibid). Det är via kommunikationen 

som vi kan förmedla och ta emot information, få utlopp för våra känslor som exempelvis sorg, 

glädje och kunna ge uttryck för våra behov. Kommunikationen behövs även för att vi ska kunna 

känna oss socialt uppskattade och sedda, fungera i relationer, hålla ihop våra familjer och vårt 

samhälle. I samspelet med andra människor har kommunikationen en avgörande roll. Det är med 

hjälp av den som vi överför olika budskap och tar emot olika typer av information från andra 

människor. Den informationen påverkar tankar, åsikter, attityder, värderingar och de avsikter som 

därefter följer. Informationen påverkar individen och dess reaktion som följer kan bli olika beroende 

på kommunikationens innehåll och kodning (ibid).  

 

 

2.2 Kommunikation via samspel 

Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) så ska den svenska förskolans inredning vara 

utrustade med material som är lekfullt, saker som ska ge barnet en känsla av tillhörighet och sådant 

som ger kommunikation, lek och lärande. Är förskolorna utrustade på detta sätt så kan 

förskolelärare lättare se hur barnet lär sig genom diskussioner, argumentering och förklaring av 

olika saker med andra barn. Barnet kan även förklara sina egna idéer med andra barn och på detta 

sätt så kommunicerar barnet via leken. Knutsdotter, Olofsson (2009) anser att barn kommunicerar 

genom lek och att barn inte behöver kunna prata för att kunna leka. Barn ger varandra och andra 

vuxna leksignaler med hjälp av kroppen för att kunna leka tillsammans. Dessa signaler kan 

exempelvis vara mimik eller att barnet gör något med kroppen, kroppsspråk. Leksignalen hjälper 

förskollärare, andra vuxna och barn att förstå om det är lek eller på allvar. Leksignalen är ingen kort 

signal utan ett uttryck för inställningen, förhållningssättet till den verklighet och tolkningen av det 

som sker runtomkring oss och barnen. Leken börjar redan på skötbordet och genom denna lek så 

sker det även en kommunikation med barnet. Föräldrar, förskollärare eller någon vuxen säger något 

till barnet och får då ett joller till svar eller ett leende, ett ansiktsuttryck som tyder på närvaro. 

Knutsdotter, Olofsson (2009) fortsätter att skriva att när det lilla barnet är fem-sex veckor så 

inträffar något viktigt i barnens utveckling. En dag ser det lilla barnet på sina föräldrar och 

omgivning med en sådan blick som man inte väjer undan ifrån. Barnet står vidöppet och berett att ta 

emot oss i sin lilla värld. Då börjar barnets omgivning prata med ljus röst, barnet lyssnar och formar 

sin lilla mun och säger sina första stavelser. Detta är barnets första form av kommunikation. Barnet 
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fortsätter med ett leende och detta leende visar den med hela kroppen genom att det rör på både 

armar och ben, leendet är så härligt att barnets omgivning vill framhäva det gång på gång. Så snart 

barnet är vaket och inte gråter vill barnets omgivning se barnet le och höra att barnet kan 

kommunicera med sig själv och dess omgivning(ibid). Samspelet är viktigt för att 

kommunikationen ska kunna genomföras. Grunden för all kommunikation är samspelet med andra 

människor, för det lilla barnet är det kontakten och samspelet med mamma och pappa den inledande 

frasen till kommunikation i barnets liv (Ellneby, 2011).   

  

Enligt Renberg (2006) är kroppen det viktigaste kommunikativa hjälpmedlet som vi människor har. 

Vi använder kroppen genom mimetiska färdigheter som ögonkontakt, ansiktsuttryck, 

kroppshållning, gester, ljudsignaler och läten av varierande karaktär. Människan utvecklade tidigt 

ett slags teckensystem genom kroppsligt och mimiskt agerande, detta stimulerade det symboliska 

tänkandet. Barns symboliska aktivitet utvecklas snabbt genom sånger, spel, låtsaslekar eller när 

barnen på en förskola tittar i bilderböcker eller liknande. Berättelser från vardagslivet och andra 

situationer utspelar sig på förskolan när barn använder rekvisita i lekvrån eller utomhus i sandlådan 

(Björklund, 2008). Loris Malaguzzi anser enligt Wehner–Godée (2010) att kommunikation för 

barnet ligger i grund för dennes socialisering. Utan kommunikation finns det en risk att 

socialiseringen hos barnet minskar. Det som skiljer oss människor ifrån andra intelligenta djur är att 

vi människor har en förmåga att använda oss av symboler/tecken som symboliserar något. Vi kan 

exempelvis föreställa oss storleken på något bara genom att en annan människa visar med sina 

händer och armar hur stor den är. Denna förmåga, att tänka symboliskt, är nyckeln till det mänskliga 

tänkandet och det mänskliga språket (ibid). Lökken, Haugen och Röthle (2006) påvisar tydligt även 

att barn lär tillsammans genom att de kommunicerar och imiterar varandra. Innan det lilla barnet har 

utvecklat något verbalt språk så är det genom att titta och imitera andra barn som de lär sig. Små 

barn kan härma något omedelbart och flera timmar senare kan situationen upprepas men i en annan 

miljö. När barn imiterar varandra försöker de förstå vad de andra barnen gör. De barnen som 

imiterar vill likna sina kompisar och visa samhörighet till varandra i gruppen. Barn lär och 

kommunicerar i ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker genom interaktion med andra barn 

eller vuxna. Det sker ett samspel mellan individerna och i detta samspel är det individen och 

gruppen som är i fokus (ibid). Även Björklund (2008) beskriver att Johansson (1999) har studerat 

hur de yngre barnen på förskolan kommunicerar med sina kroppar. Hur de tydligt lägger sitt huvud 

på sned, lutar sig fram eller visar närhet genom att vara nära, eller visar avstånd genom att hålla sig 

längre bort. Alla sådana kroppsliga uttryck är av betydelse för den kroppsliga kommunikationen.  

Spädbarn kommunicerar långt innan de kan tala med oss vuxna, de kommunicerar genom mimik, 

joller, skrik, gester, pekningar och blickar och detta kallas för förspråklig kommunikation. När 

denna kommunikation blir för svårtolkad eller misstolkad kan det lätt uppstå feltolkande signaler i 

kommunikationen. Yngre barn blir ofta missförstådda då deras språk inte är fullt utvecklad. Därför 

är det så viktigt att se barnen, lyfta barnen och hjälpa barnen efter deras egna behov (Ellneby, 2011). 

 

I en norsk studie som genomförts betonas den kroppsliga glädjen. Den kroppsliga glädjen är att 

härma och samspela med varandra vilket är typiskt för små barn. I denna studie visar de hur barn 

redan i ettårsåldern spontant utvecklar ett eget sätt att höra ihop. De blev sittande runt matbordet på 

förskolan då ett av barnen började klappa sina händer. Ett annat barn hakar på och sedan satt alla 

barnen och klappade sina händer runt bordet. Då avbryter en pojke med att börja slå med sin sked 

på bordet istället och då började genast de övriga att härma honom. Detta var sedan något som 

pågick de följande två åren vid samma matsituation och var något som tolkades som samhörighet 

mellan barnen (Lökken, Haugen och Röthle, 2006).  
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2.3 Hur förskoleläraren påverkar kommunikationen 

Att lyssna och se varje barn och hjälpa dem framåt i kommunikationen är värdefullt för det 

individuella barnet (Smidt, 2010). Allt som sker under barnets uppväxt påverkar hur barnets 

personlighet formas och sätts samman. Förskolelärare på förskolan är bara människor, vilket gör att 

förskolelärarna också missar och förbiser viktiga stunder för barnen. Många gånger anser 

förskolelärarna att det handlar om att man inte räcker till för alla i just den situationen.  

 

Små barn sysselsätter sig med saker och engagerar sig i lekar som de finner intressanta att utforska, 

som stimulerar dem och utmanar deras förmåga och som väcker deras nyfikenhet. De prövar sin 

kroppsförmåga och olika relationer, sin egen och andras kroppar. Barn är väldigt uppmärksam på 

hur både vuxna och barn runt om dem reagerar på olika sorters påverkan. De bygger upp och skapar 

sitt eget språk och sina begrepp tillsammans med de barn och vuxna som omger dem. 

 Det är stor skillnad på att tillrättavisa och att visa barn till rätta. När förskolelärarna tillrättavisar 

barnet uppfattar barnet det som att relationen mellan dem bryts. Det är alltid förskolelärarens ansvar 

att se till att relationen återupptas och göra det bra igen (Öhman, 2011). Att tillrättavisas ett barn är 

ett verbalt övergrepp som kan svida lika ont i barnets själ som ett fysiskt övergrepp. Ibland blir 

kommunikationen bristfällig och då är det även svårt för förskoleläraren att hålla tillbaka egna 

värderingar och känslor.  Det är personer som inte kan omsätta sin etiska ståndpunkt in i praktisk 

handling, utan styrs av sina egna känslor i stunden och kanske inte inser hur deras beteende 

påverkar barnens självvärdering och vad de egentligen lär sig (ibid).  

 

2.4 Kommunikation via språket 

Genom kommunikationen så sker det dagligen ett lärande för barnets utveckling. Kommunikation 

och barnets kognitiva utveckling är sammankopplade med varandra. Genom lyssnade, 

dokumentation och reflektion kan vi lyfta barnet i den enskildes utveckling. Det är något som 

Reggio Emilias filosofi kännetecknar såsom, att se på barnets olikhet som ett viktigt värde (Smidt, 

2010). Kommunikationen och språket gör det möjligt för oss att möta andra människor, men även 

möta oss själva. Nilsson och Waldemarson (2007) belyser såsom Svensson (2009) om hur vi genom 

varandra kan mötas och skapa något gemensamt. De menar att det innebär att vi är kompetenta att 

hantera vårt språk både på det psykologiska och på det sociala planet. Man ser ofta 

kommunikationen som ett slags ”pingpongspel”. Det vill säga, först är det sändaren som tänker ut 

och sänder ett budskap, mottagaren gör en tolkning och tänker ut en lämplig reaktion på budskapet. 

Efter det går budskapet över till sändaren igen och vidare till mottagaren och på detta sätt fortlöper 

kommunikationen vidare.  

 

Enligt Nilsson och Waldemarson (2007) och Knutsdotter, Olofsson (2009) så kontrollerar och 

stärker kommunikationen det mesta vi gör. Om den verbala kommunikationen skulle saknas är det 

svårare för barnet att göra sig förstådd, bli sedd och uppmärksammad. Det i sin tur kan göra att 

barnen förlorar en del av sin självkänsla och blir därmed tystlåten, tillbakadragen och hamnar 

utanför den övriga gemenskapen.  

Maltén (2011) anser att kommunikation är ett symboliskt samspel med vars hjälp sändaren och 

mottagaren kan ”likställa” sitt informationsutbyte. Detta innebär att kommunicerande individer 

ingår i en symbolisk interaktion där olika former av stimuli, exempelvis ord och bilder används för 

att förmedla tankar. Maltén (2011) fortsätter skriva att god kommunikation skapas genom att 

individerna pejlar av varandra. Sändaren kanske uttrycker sina tankar medan mottagaren svarar med 

sina känslor. Det som är viktigt i en god kommunikation är att både sändaren och mottagaren ska ha 

samma kanalväljare med samma våglängd påslagen, annars finns risken att man pratar förbi 

varandra (ibid). Bjar och Liberg (2010) anser att när barnet samspelar eller leker med ett annat barn 

eller någon annan vuxen så får barnet förebilder för hur man skapar olika former av 
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kommunikation. Ibland bjuder den vuxne in till ett samtal och då kommunicerar barnet vidare med 

den vuxne genom att de ger den vuxne frågor som stödjer samtalets budskap. Ibland fungerar detta 

enkelt och ibland är det lite svårare att få med sig barnet. Redan i tidig ålder kan barnen ta ett eget 

initiativ till kommunikationen och ju äldre barnen blir desto oftare kommer dessa inviter (ibid). 

 

2.5 Miljöfaktorer som påverkar kommunikationen 

När det gäller relationer mellan förskolelärarna och barnen kan kränkningar ses som ett 

auktoritetsproblem. När barnen inte lyssnar till förskoleläraren kan det vid första anblicken tyckas 

att det handlar om barnens respektlöshet, att barnets fostran är bristfällig. Men det handlar om 

förskolelärarens auktoritet (Öhman, 2011). En barngrupp kan vara väldigt intensiv och utmanande 

vilket då kan sätta förskoleläraren på prov. När kränkande språkbruk sker i barngruppen kan det 

vara extra svårt för förskoleläraren att ta vara på sin auktoritet. Det kan lätt bli så att hon/han fastnar 

i tjat som inte leder någonstans, eller sänkande tillrättavisningar som gör att det ursprungliga 

problemet bara förvärras. Detta problem kan lätt uppstå och bli onda cirklar om förskoleläraren inte 

är uppmärksam. Problemen växer och skapar en stress hos förskoleläraren som i sin tur upplever en 

otillräcklighet. De känner en otillfredsställelse i sin arbetssituation som i sin tur leder till att 

förskoleläraren får svårt att se till barnens bästa. Många gånger blir då kommunikationen lidande 

och språket får en sänkande ton trots att det inte var avsikten från början. Öhman (2011) fortsätter 

att skriva att de verbala kränkningarna ofta sker i det gemensamma samspelet mellan vuxna och 

barn. Det finns olika perspektiv att se på kränkningar ifrån. Dels kan det bero på okunskap från 

förskolelärarna, språkets utveckling eller individuella känslor (ibid). Liksom Öhman (2011) så 

skriver Svensson (2009) att ett barn i förskoleåldern kan reagera på det en annan person säger, men 

inte sätta sig in i dennes situation. Att sätta sig in i en annans situation är något som barnet lär sig 

efter hand. Det egocentriska talet är ett steg mot det sociala talet. Lökken, Haugen och Röthle 

(2006) anser att det egocentriska talet framförallt uppstod när barnet befinner sig sysselsatt och när 

något blev problematiskt. Ett barn som är i detta tillstånd kan lättare skapa en konflikt där känslorna 

tar över.  Ett barn som inte har lärt sig att hantera sina känslor kan lätt låta dessa gå över styr om 

känslorna inte uppmärksammas tidigt av en vuxen. Dessa känslor kan då lätt dyka upp impulsivt 

och utan förvarning i form av en kränkande kommentar, ironi eller i en viss sorts maktmissbruk. En 

kränkning kan även ske när barnet söker uppmärksamhet, har ett starkt behov av bekräftelse eller 

vill hämnas för något ouppklarat (ibid). 

 

Löwenborg och Gislason (2007) skriver om att det är viktigt med tydligheten i kommunikationen 

annars finns risken att budskapet försvinner. Ibland när vi människor vill lägga fram negativ kritik 

kan budskapet vara lite otydligt till mottagaren. Denna kritik ska läggas fram på ett sådant snällt sätt 

utan att såra personen i fråga. Kommunikationen kan bli otydlig och kommunikatörerna kan 

missförstå varandra. Sändaren vill ändå att mottagarna förstår och att det kan räcka med en liten 

antydan eller en liten vink. Vi kan även vara otydliga vid tillfällen då vi befarar att vi själva ska bli 

kritiserade eller framstå i dålig dager på grund av det vi säger. Även vid beröm kan vi bli otydliga i 

vår kommunikation, det är inte alltid så lätt att vare sig ge eller ta emot beröm av någon annan 

människa. 
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Enligt Orlenius (2010) så hämmas barnets ”rätta” utveckling till empatiförmåga när barnet tvingas 

växa upp i en miljö där kränkning sker. Barn som däremot upplever att andra barn eller vuxna bryr 

sig och visar omsorg lagrar dessa erfarenheter som ett positivt mönster och bildar goda 

förutsättningar för hur de själv bör reagera och agera. Denna socialiseringsprocess sker tidigt i ett 

barns liv. Det finns däremot inga belägg för att barns benägenheter för våld minskar om de får 

avreagera sig fysiskt. Tvärtom så ökar den verkliga aggressionen med barnets fantasivåld (ibid).   

Det finns verktyg som förskolelärarna kan ta till för att utläsa om en kränkning har skett. Dessa 

verktyg är riktlinjer för förskolelärarna och de finns i exempelvis Läroplan för förskolan Lpfö 98 

(rev 2010) eller förskolans värdegrund. Man kan direkt säga att en kränkning sker när en 

förskollärare inte ser barnet när barnet vill det, eller när förskolläraren inte ger barnet den plats i 

gruppen som barnet behöver. 
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3 Teori 

Vygotskij utvecklade ett synsätt gällande kunskapsprocessen och påvisade i sina studier hur 

människan skapar redskap för att kunna tolka och konstruera sin föreställningsvärld. Han beskriver 

hur människan kan uppnå det mesta och skapa ett beteende med hjälp av den skapande fantasin. 

Fantasi är en medvetandeform som hör ihop med verkligheten på flera olika sätt. Ju mer vi omger 

oss av i vår verklighet, desto större möjligheter har vi till fantasi. Det är genom fantasi vi sedan 

tolkar olika erfarenheter och känslor. Vår medvetenhet förenar sedan känsla med betydelse och gör 

att även tanke och känsla hör ihop. Vygotskij (2001) menar att tänkandet och språket är nära 

relation till varandra och genom tänkandet utvecklar vi språket. Han är tydlig med att de inte är 

identiska men hänger väl ihop och växer under barnets utveckling. Det han återkommer till är hur 

viktigt det är med det inre språket i barnet. Det inre språket är en process som innebär att språket 

dunstar bort i en tanke och är något starkt, dynamiskt och osäkert. Det yttre språket däremot 

förvandlar tanke till ord och sätter ord på tanken.  

 

Att lyssna och se varje barn och hjälpa dem framåt i kommunikationen är värdefullt för det 

individuella barnet enligt Vygotskij. Han beskriver inlärning som en social process och i 

kommunikationen mellan barnet och den vuxne utvecklar barnet ett lärande och tolkar olika 

kommunikativa termer. Enligt Vygotskij grundar sig kommunikation på en förnuftsmässig förståelse 

och på ett avsiktligt överförande av olika tankar och erfarenheter i ett förbestämt system av 

kommunikationsmedel. När ett begrepp eller ord får betydelse är det resultatet av en verksamhet där 

alla grundläggande funktioner sammanfaller i en speciell konstellation. Vygotskij (2001) anser att 

pedagogens närvaro är betydelsefull och ibland avgörande i kommunikationen.  

   

Vygotskij (2001) anser att det finns en nivåskillnad mellan vad barnet kan lära sig själv och vad 

barnet behöver stöd med och denna skillnad kallade han för den proximala utvecklingszonen. 

Beroende på vilken hjälp barnet får kan de antingen befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå, där 

barnen lär sig av egen kraft, eller i sin potentiella nivå, där de blir stimulerade av föräldrar eller 

lärare. Vygotskij (2001) påvisar även att den sociala omgivningens betydelse för det yngre barnets 

mentala utveckling. Han belyser även hur miljön kan stimulera barnet till individuella utmaningar 

som påverkar barnets egna intellekt.  

 

Smidt (2010) anser att Vygotskij lanserade sin idé om att barns egen utveckling sker i ett samspel 

med deras sociala omgivning. Smidt (2010) påvisar även att de flesta forskningar som gjorts om hur 

barn lär av varandra betonar samarbetets betydelse för barnens möjligheter att lära. Studierna 

fokuserar allt för ofta på att det är i samspel med andra som vi lär oss oavsett ålder. Och det är även 

där som kommunikationen kommer in. För Vygotskij handlade hjälpen till barnen inte om att 

behandla själva svårigheten, utan i stället lindra dess effekter på relationer och interaktioner (Smidt, 

2010). Vygotskij har en idé om att barnens utveckling sker i ett samspel med dess omgivning i 

högre grad än att det är en oberoende individuell process. Svensson (2009) menar att 

kommunikation innebär att man delar något med någon och det är det som vi tolkar att även 

Vygotskij anser. På latin heter kommunikation communicare och betyder ”göra gemensamt”, att en 

person delger andra något och det sker ett ömsesidigt utbyte. Utbytet som sker kan gälla behov, 

tankar, önskningar, information, upplevelser eller känslor. För att denna kommunikation ska fungera 

utan några problem måste det ske ett samspel mellan personerna i frågan. 
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4 Metod 

Syftet för oss med vår studie är att undersöka hur några förskolelärare resonerar om kommunikation 

med barn i yngre åldrar. I detta avsnitt vill vi beskriva vår kvalitativa fallstudie som innehåller en 

sociokulturell ansats. Detta innebär att barn lär och kommunicerar i ett sammanhang där lärandet 

sker genom interaktion. Samspelet mellan individen och dess grupp är i fokus (Williams, 2010). 

Kvalitativa fallstudier lämpar sig bäst när forskare vill utöka sin egen kunskapsbas för att hantera 

problem av praktisk natur. I denna studie handlar det främst om att undersöka om förskolelärare ger 

barn möjlighet att kommunicera. ”Fallstudier som tillvägagångssätt är ofta den bästa metoden för 

att tackla de problem där man måste ha förståelse innan man kan förbättra praktiken” enligt 

Merriam (1994) (s.10). Vårt val av fallstudie som metod grundar sig främst i att den är anpassad för 

att förstå och tolka olika företeelser. Vi valde att genomföra fyra olika strukturerade intervjuer. 

Nilsson och Waldemarsson (2006) och Stukàt (2005) anser såsom vi att det finns stora fördelar att 

vara två när man genomför en strukturerad intervju. En strukturerad intervju innebär ett fast antal 

frågor som ska besvaras i en viss ordningsföljd. Formuleringen av frågorna var förutbestämda, som 

det bör vara i en strukturerad intervju (ibid).  

 

4.1 Urval 

Vi genomförde våra intervjustudier på två förskolor i två olika kommuner utifrån var vi idag är 

bosatta och för att det var på dessa vi genomförde vår verksamhetsförlagda utbildning. Intervjuerna 

utfördes alltid tillsammans. Förskolorna valdes även för att se om olikheter finns mellan kommuner 

gällande kommunikation. Förskolelärarna som deltog i studien är alla heltidsarbetande i åldrarna 

30-58 år. Båda enheterna är kommunala förskolor. Vi intervjuade fyra förskolelärare som vi efter 

samarbete med respektive förskolechef valt ut. Enligt Merriam (1994) väljer man individer till sin 

undersökning utifrån rekommendationer från erfarna experter på det aktuella området. Efter att vi 

valt de fyra förskolelärarna frågade vi dessa om de ville delta i vår intervjustudie och lät dem 

därefter skriva under ett missiv. Förskolelärarna valdes utifrån deras utbildning, erfarenhet och den 

avdelning de arbetar på. Valet var medvetet från vår sida för att få en så bra spridning som möjligt 

och flera alternativa svar. Spridningen beror på vilken typ av utbildning förskolelärarna har, vilka 

olika erfarenheter de har och hur länge de har arbetet inom yrket. Samtliga förskolelärare som 

deltog har alla en förskolelärarexamen och tog examen mellan 1960-2005. Innehållet i deras 

utbildning har där av varierat en hel del.  

 

Björndal (2011) skriver att samtalet bör vara det bästa sättet att ta del av en annan människas tankar 

och åsikter. De tolkningar och analyser som gjorts av det insamlade dataresultatet har utgångspunkt 

från det sociokulturella perspektivet med fallstudie som metod vilket innebär att vi sökt mönster för 

att försöka upptäcka och förstå de företeelser och skeenden som studerats.  En intervju ger större 

möjlighet till att vara flexibel och utveckla samtalet under vägens gång. Valet av metod beror på 

problemformuleringen som vi vill försöka besvara och i vårt fall är det hur några förskolelärare 

resonerar om kommunikation med barn i yngre åldrar.  

       

4.2 Utveckling av intervjufrågor utifrån våra valda forskningsfrågor 

När det gäller intervjufrågorna så har vi arbetat fram dem utifrån att barngrupperna på våra 

förskolor idag växer sig allt större. Det resulterade i att kommunikation var ett ämne som vi ville 

undersöka och arbeta vidare med. Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) ska förskolan 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Detta är ett 
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uppdrag som förskolelärarna har på förskolor och med det ökande antalet barn i barngrupper kan 

detta bli svårt att genomföra. Vad gäller de respondenter som deltagit har endast en 

informationskälla använts då det var förskolelärarnas situation vi valt att fokusera på i studien. Vi 

vill veta hur förskolelärarna resonerar om kommunikation med barn i yngre åldrar (2-4 år). Hur ser 

du som förskolelärare på kommunikationen på förskolan? Och hur ser du som förskolelärare på den 

kroppsliga kommunikationen som sker på förskolan? Dessa två frågor är exempel på våra 

intervjufrågor till förskolelärarna och de innefattar båda ämnet kommunikation. Hur resonerar 

förskolelärare gällande barnens olika kommunikationsformer? Är en av våra frågeställningar och 

denna frågeställning innefattar även det ämnet kommunikation. 

 

4.3 Reliabilitet och Validitet  

Reliabiliteten i studien handlar om hur tillförlitlig metoden som vi använt oss av är. Stukàt (2005) 

och Merriam (1994) menar båda att det går att redogöra för hur forskningsprocessen gått till genom 

att beskriva samtliga led i processen. Det är dessa led i processen som säkrar undersökningens 

reliabilitet. Detta innebär i vår undersökning att vi har studerat två förskolor i två olika kommuner 

med fyra olika förskolelärare. Dessa valdes ut för att inte slumpen skulle avgöra vårt resultat och 

detta styrker på sitt sätt vår reliabilitet. Däremot validitet har att göra med i hur stor grad metoden 

undersöker det som är syftet i studien. I vår studie innebär detta att våra forskningsfrågor grundas 

på tidigare teorier och forskning i ämnet kommunikation. Vi har arbetat ihop våra intervjufrågor 

utifrån tidigare teorier och forskning i ämnet kommunikation. Intervjuerna får de svar som vi 

efterfrågar i studien. Validiteten säkrades även genom att vi under intervjuerna kunde ställa 

följfrågor när vi märkte att respondenterna inte förstod hur vi menade. Det innebär även att det som 

undersöks är relevant i förhållande till vår frågeställning. Validiteten i vår studie grundar sig i 

beskrivningen av vår arbetsprocess samt att våra informanter fått en möjlighet att bekräfta att den 

information de lämnat till oss överensstämmer med tolkningen.  
 

4.4 Etiska Aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudprinciper som vi som forskare bör följa. Dessa fyra 

principer går ut på att: 1) vi som forskare ska informera informanterna om att deras medverkan är 

frivillig samt syftet med deras medverkan. 2) Medgivande från förskolechef samt de berörda 

förskolelärarna krävs och är det barn under 15 år som deltar så behövs ett medgivande från dess 

föräldrar. 3) Vi som forskare bör göra informanterna medvetna om att de är tillåtet att avbryta 

deltagandet när de vill och det utan negativa konsekvenser. 4) Olämpliga beroendeförhållanden 

mellan forskare och informanter bör undvikas för att dessa inte ska inverka på studien. Genom att vi 

som forskare följer dessa huvudprinciper så tog vi hänsyn till de riktlinjer som vetenskapsrådet 

betonar. Vi tog även hänsyn till de konfidentiella krav som uppstår i och med vår studie. Detta 

innebär att allt insamlat material behandlas konfidentiellt. Vi ansvarar även för samtliga deltagares 

anonymitet samt behandlar allt material så att detta inte kan kopplas till berörda personer eller 

förskolor (Stukàt, 2005). Vi informerade även föräldrarna på respektive förskola om vårt arbete 

genom en informationslapp på anslagstavlorna i respektive avdelnings hall. Alla namn på deltagare 

och förskolor som ingår i vårt arbete är fingerande för att skydda individens rätt till anonymitet.  
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4.5 Utförande 

Här nedan har vi valt att beskriva hela vår arbetsgång från det att vi valde ett ämne till vårt 

examensarbete, till den slutliga sammanfattningen och diskussionen. 

Innan vi påbörjade vårt examensskrivande så vände vi oss personligen till de två olika förskolorna 

vi var intresserade av gällande våra intervjuer. Där informerade vi dem gällande våra intressen och 

avsikter med våra intervjuer. Vi sammanställde sedan ett missiv som vår handledare godkände och 

de fyra förskollärarna fick underteckna innan vi bokade tid för intervjuerna. Tillsammans påbörjade 

vi därefter arbetet med att sätta oss in i ämnet kommunikation och vad det står för. Vi ville få fram 

mer än bara den verbala kommunikationen och sökte därför olika vinklar för att hitta rätt väg till 

olika alternativ kommunikationsformer.  

Intervjuerna genomfördes tillsammans under en vecka för att få ut så mycket som möjligt och 

kunna göra direkta kopplingar till litteraturen. Men även för att lättare kunna bearbeta materialet 

och göra våra tolkningar och analyser av svaren vi fick genom den strukturerade intervjun. Att vi 

var två gjorde att vi kunde anteckna med penna och papper. Även miljön för intervjuerna är av 

betydelse för att skapa en så trygg och tillförlitlig situation som möjligt. Det ska vara en lugn och 

ohotad miljö som intervjuerna genomförs (Stukàt, 2005). De fyra intervjuerna skedde i ett avlägset 

hemtrevligt rum som enbart var avsedd för personal. Vi genomförde intervjuerna på de förskolor 

där förskolelärarna arbetar och under deras ordinarie arbetstid. Det som ställde till det lite för oss 

under två av intervjutillfällena var ändå miljön. Under dessa pågående intervjuer inträffade 

dörrknackningar, rop på hjälp, avbrott av barn och övrig personal. Samtidigt fick vi se hur 

förskoleläraren reagerade under intervjun på de störande moment som förekom. Det var då allt från 

gråt, konflikter, knackningar och livlig kommunikation som förekom i de närliggande lokalerna.  

 

Vi har sammanlagt utfört fyra olika intervjuer och varje intervju var beräknad till 45 minuter 

vardera. Vi valde att anteckna under våra olika intervjuer med penna och papper. Eftersom vi 

antecknade under intervjuerna så fick vi med det som var mest intressant och relevant inom ämnet 

kommunikation. Allt annat som sades utelämnade vi. Efter intervjuerna stannade vi kvar för att 

sammanställa, renskriva, diskutera och analysera det som sagts. Enligt Patel och Davidson (2003) så 

är det viktigt att sammanställa en intervju på en gång för att få med det allra viktigaste och även för 

att se om något nytt kom upp under intervjun, någon annan aspekt på problemet, som sändaren kan 

ta med sig till nästa intervju. Enligt Björndal (2011) kan det även finnas nackdelar med denna 

metod. Nackdelen är att det kan ta väldigt mycket tid att förbereda, genomföra och bearbeta en 

strukturerad intervju. Fördelen för oss med en sådan intervju är att svaren kan förväntas att bli 

förhållandevis lika vilket gör det lättare för oss när vi ska sammanställa svaren. Vi var väldigt noga 

med att organisera intervjuerna så att det inte skulle utvecklas som ett förhör som vi varnades för 

(ibid). Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att ställa neutrala frågor och vanligtvis börja 

intervjun med bakgrundsvariabler till problemet. Efter det kommer de egentliga frågorna som är 

relevant för själva frågeställningen. Beroende på hur mycket förarbete vi som intervjuare behöver 

göra beror på hur väl vi har avgränsat vårt problem. Sista fasen i en intervju är den avslutande fasen 

som bör bestå av neutrala frågor. Det bör finnas utrymme i den avslutande fasen för kommentarer 

kring frågornas innehåll tillägg av någon grad, eller saker som inte kommit upp i intervjun som är 

viktiga för respondenterna.  

 

4.6 Bearbetning och material  

Här kommer vi att beskriva varför vi valt att bearbeta och sammanställa vårt material på ett sådant 

sätt vi gjort. Vi har hela tiden utgått från vårt syfte och har därför valt bort det som lett oss från 

ämnet kommunikation. Under intervjuerna fick vi veta mer än vad vår uppgift krävde. Vi valde att 

antecknade även detta. Informationen tog vi med oss för att kunna sitta efteråt, diskutera kring dessa 

tillfällen som de berättade om så att vi kunde få vardagliga händelser att relatera till. Vi använde oss 
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av en kvalitativ studie där insamling och bearbetning sker parallellt med analysen för att 

sammanställa intervjuerna av förskolelärarna på förskolorna (Patel och Davidson, 2003). Enligt 

Patel och Davidson (2003) är syftet med denna kvalitativa metod som analysverktyg att den bildar 

en annan och djupare kunskap om ämnet jämfört om man använder sig av en kvantitativ metod. En 

viss form av analysering och bearbetning av informationen som samlats in krävs för att värdera vad 

som behövs mer information om. Det är viktigt att man så fort som möjligt genomför analysen av 

intervjuerna för att få ett sådant ”levande” förhållande till sitt material och inte glömma bort något 

(ibid). Enligt Backman (1998) kännetecknas kvalitativ metodik av att det innefattar verbal 

kommunikation och kan användas vid sammanställning av intervjuer. Patel och Davidson (2003) 

skriver att det är praktiskt att göra analysen löpande när man arbetar med en kvalitativ 

forskningsmetodik. Fördelen med detta är att man kan få idéer om hur man ska gå vidare eller man 

kanske inser att man förbi sett något som man kan lägga till i nästa intervju. Arbetshypoteser 

utvecklas efterhand som arbetet bearbetas och ger forskaren idéer om vad för information denne 

mer behöver utifrån studiens syfte och frågeställning.  

 

I vår studie sorterades svaren från intervjuerna efter varje intervju, vilket gav oss vidare tankar om 

vad vi kunde eftersträva vid nästkommande intervju. Avsikten med analys av kvalitativ data är att 

finna och bygga samman länkar mellan den insamlade informationen och resultatet, jämföra, tolka 

och se olika förklaringar. Detta uppnås bland annat med sammanfattningar med utgångspunkt från 

studiens frågeställning och teoretisk utgångspunkt. Med hjälp av våra intervjuer och den insamlande 

informationen har vi fått en djupare förståelse för vårt syfte. Vi har sammanställt informationen från 

de fyra intervjuerna och bearbetat materialet på det ämnen som var relevanta för studiens syfte. Vi 

valde därefter att presentera våra tre frågeställningar utifrån vårt syfte som underrubriker i 

resultatdelen. Under varje underrubrik redovisades frågorna med citat och reflektioner från 

förskolelärarna och egna kommentarer, dessa saker varvades för att få ett sådant ”levande” 

dokument som möjligt. Enligt Patel och Davidson (2003) så är en väl avvägd balans mellan citat 

och kommentarer viktig och Stukàt (2005) anser att resultatdelen bör följa i en levande och 

berättande form när man har genomfört strukturerande intervjuer. 
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5 Resultat och analys 

Med utgångspunkt av vår studies forskningsfrågor och syfte har vi valt att i detta avsnitt presentera 

det resultat vi kommit fram till utifrån vårt empiriska insamlade material, med stöd i litteraturen och 

vad forskning säger inom området. Utifrån de resultat vi fått genom intervjuerna har vår 

sammanställning visat att kommunikation har stor betydelse för barns utveckling och att samspelet 

med andra ger barn möjlighet att utvecklas verbalt och mentalt. Maltèn (1998) nämner i sitt 

resonemang att kommunikation innebär en gemenskap och mänsklig kontakt som är livsnödvändig 

för oss alla och det är något som vi tagit fasta på och som även vi anser är viktigt i förskolan. Detta  

styrks av Vygotskij eftersom han anser att barns inlärning sker via mimik, härmning och i stöd av 

den vuxne. Vygotskij (2001) menar även att barnets medvetenhet i situationen är förbunden med 

ordets utveckling. Kommunikation är grunden för ett bra lärande, god miljö och bra förutsättningar. 

Utifrån vårt resultat och vad tidigare forskning, styrdokument och litteratur säger kommer vi här att 

belysa ett antal exempel utifrån det område vi berört gällande kommunikation. Detta presenteras 

utifrån våra tre forskningsfrågor i studien.  

 
Detaljerna som vi synliggjorde genom de fyra strukturerade intervjuer med förskolelärare är att 

förskolelärare på dessa två förskolor känner stort engagemang när det gäller ämnet kommunikation 

då främst i de yngre åldrarna. Vi ville veta hur de resonerar gällande vad kommunikation är och vad 

kommunikation betyder för de förskolelärare vi intervjuat. 

  

Hur resonerar förskolelärare om barnens olika kommunikationsformer? 
 
”Så som jag ser det har alla sina egna kommunikationsvägar och olika sätt att visa sig själv på. Då menar 

jag att ta kontakt, bli sedd, lyssnad på eller protestera när något är fel. Vårt yrke kräver stor närvaro för 

att kunna se alla olika sätt och olika språk som finns. Kommunikationen är A och O för att fungera och få 

verksamheten att fungera.”(Kommun B) 

 

Hur kommunicerar det barnet som saknar det verbala språket? Gester är något som kan användas 

för att hjälpa kommunikatörer att organisera sitt tänkande och för att tala. Gester kan även ge barn 

och vuxna ett lättare sätt att uttrycka sig på om man har svårigheter att uttrycka sig i tal. De fyra 

förskolelärare som vi intervjuat i vår studie menar alla att barnet framför allt visar med sin kropp 

och genom petningar, gester, knuffar och nyp att någonting är fel, något har skett eller kommer att 

ske. När ett barn har svårt med kommunikationen blir även det emotionella hos barnet senare 

utvecklat. Förskolelärarna ansåg liksom vi att ett barn som försöker skapa en kontakt via sin 

motorik behöver bekräftelse för att utvecklas på det individuella planet och för att våga ta kontakt 

till samspel med andra.  

 
”Det är ju också kommunikation när barnet slåss, nyps eller bits, men på dessa barns utvecklingsnivåer. 

Alla barn har kommunikation, men har olika sätt att uttrycka kommunikationen på. Det är då jag behöver 

tolka det enskilde barnets uttryck.”(Kommun B) 

  
”Det finns barn som blir osynliga och är tysta på förskolan. Barn som aldrig tar för sig, visar vad de vill 

och lyckas ta plats för att få uttrycka sina önskningar och behov. Dessa barn måste vi uppmärksamma, 

synliggöra och stimulera för att de ska utvecklas i sin kommunikation. Barn är duktiga på att visa med 

hela kroppen när de vill någonting eller blir misstolkade.”(Kommun A) 

  

”Ett barn som är sen i sin motoriska utveckling har jag tänkt på syns inte lika mycket i 

barngruppen som de andra. Det kan ju bero på osäkerhet.”(Kommun B) 

 

 

Förskolelärarna i våra intervjuer ansåg alla och var alla medvetna om att de tysta barnen existerar på 

förskolan. De försöker att fånga dessa barn genom att bekräfta med namn, ögonkontakt och locka 
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via olika lekar, övningar där gester och ändring av tonläge krävs i kommunikationen. Allt för att 

barnet ska känna att det är en positiv situation de befinner sig i och bli stärkta utav den. Det är 

oerhört viktigt för barnets självkänsla att få bekräftelse på olika sätt och bli sedd under dagen på 

förskolan. I sammanställningen kunde vi tyda att förskolelärarna ansåg att de verkligen försöker att 

lyssna på barnet och fråga ordentligt vad de vill utifrån deras individuella nivå. Barn blev 

bekräftade med ord ”Det gjorde du bra”, ”Det där var bra gjort” och ”Vad duktig du är som kan…”. 

Ibland händer det att barn själv stöttar varandra när situationen blir svår. En av informanterna 

lovade sig själv under intervjun att bli bättre på att ge barn bekräftelse under dagen. Hon kände att 

hon fick sig själv en tankeställare. 

 
”Kommunikation är så stort och så mycket. Det pågår hela tiden i alla situationer under dagen på 

förskolan. Ett intressant ämne som får mig att tänka till lite extra på vår barngrupp, personal och hur vi 

har det inne hos oss. Det är ju väldigt viktigt att vi pedagoger också kan prata, vara öppna för varandra 

och ha en rak, bra kommunikation. Så som vi gör, gör barnen.”(Kommun A) 

 

Det förskolelärarna i intervjuerna hade gemensamt var att de många gånger glömde bekräfta via 

gester och kroppsspråk. En informant berättar under sin intervju att hon försöker bekräfta barnet på 

exempelvis samlingar genom att fråga den enskilde vad olika begrepp heter och vad de individuellt 

tycker om att exempelvis göra eller äta. Hon berömmer och bekräftar barnet genom att visa glädje 

med hela kroppen som verktyg. Förskolelärarna ansåg alla sammanfattningsvis att det är viktigt att 

se alla barn och att alla ges samma chans till att synas i en barngrupp även om de själv känner att de 

missar detta ibland. Det kan även finnas barn som inte vill synas och då måste man som 

förskolelärare acceptera detta, men kanske ändå observera barnet och ställa sig frågan varför vi 

tolkar barnet på det sättet. 

 

”Med kommunikation kan vi komma långt. Vi kan skapa ett bra klimat, ett bra samspel i 

barngruppen och utveckla styrkor hos barnet. Det gäller att vi är medvetna och ser barnen. Det 

tysta barnet behöver bli bekräftat för att växa, våga och utmanas.”(Kommun B) 

 
”Kommunikationen är som ett arbetsredskap som gör att vi kan nå alla barn i olika situationer. Är barnet 

i en lek kan vi genom deltagande utmana barnet till att lära sig nya begrepp. Det är bara vi förskolelärare 

som egentligen sätter gränsen för hur mycket vi vill kommunicera med barnet. Barn gör ju som jag gör 

många gånger. Och det kan jag utnyttja till att lära ut.”(Kommun A) 

 

Enligt Pramling, Samuelsson och Asplund, Carlsson (2008) så är även leken en form av 

kommunikation och då via samspel. Genom leken kommunicerar barn och lär sig av andra i ett 

samspel. När ett barn saknar den verbala kommunikationen så kan kommunikationen ske lättare 

genom lek och leken kan fungera som ett verktyg för barnet i utvecklingen av sin kommunikation. 

Vygotskij (2001) menar att inlärning sker som en social process som medför att barnet blir delaktig i 

den gemensamma kulturen. Därför kan kulturen sägas vara social och betydelsefull för vårt 

samhälle. När då förskolelärare tydligt visar glädje, sorg eller övriga känslor blir det individuella 

barnet bekräftat och delaktig i gruppen och utvecklingen av denna. 

 

 Ett verktyg till kommunikationen som individer ofta använder sig av är gester. Gester har en stor 

betydelse för kommunikationen med barn och andra individer. Dessa gester har undersökts i snart 

två årtusenden. Det är allmänt accepterat att gester kan spela en stor roll och vara en funktion i vår 

dagliga kommunikation med omgivningen. Denna synpunkt att gester har en kommunikativ 

funktion, har det starkaste stödet och denna uppfattning om gester kommer från studier om 

effekterna av visuell tillgänglighet på gester. En funktion som gester har är att underlätta för 

kommunikatören. Gester kan både hjälpa kommunikatören och mottagaren i sin kommunikation.  

Enligt Landa (2005); Lozano och Tversky (2006) och Gjems (2013) är kommunikation ett ämne 

som kan beskrivas på flera olika sätt och kommunikationen uppstår alltid som ett uttryck i någon 
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form, som exempelvis tal, gester, teckenspråk, skriftlig form, ansiktsuttryck, sånger, toner et centra. 

Det är innehållet i den pågående kommunikationen som förmedlar budskapet mellan sändare och 

mottagare. Vygotskij(2001) menar att utan kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk 

eller tänkande. Det är en teori som styrker Maltèn (1998) och hur han ser på kommunikation som ett 

livsnödvändigt verktyg till gemenskap och utveckling. Enligt Vygotskij(2001) så sker utveckling 

genom interaktion med andra och kunskapen byggs upp tillsammans med en vuxen eller jämnårig 

kamrat. Det vi anser utifrån intervjustudiens sammanställda resultat är att alla fyra förskolelärarna 

tycker att kommunikation kan vara så mycket mer än bara samtal och samspel. Kommunikation 

sker oavbrutet oavsett om den är tyst eller verbal. Även om det saknas ord i en 

kommunikationssituation så anser de fyra förskolelärarna oberoende av varandra att barn gör sig 

förstådd och sedd genom att dra i den vuxne, ändra tonläge, ta till kroppsspråk och i de sämre fallen 

då bitas eller rivas.  

 

Hur resonerar förskolelärare att en gynnsam miljö för barnens kommunikation 

bör se ut? 
 
”En liten yta skapar oftast fler konflikter. Miljön påverkar både barnen och oss pedagoger under dagen 

och drabbar kommunikationen. Många gånger försöker vi pedagoger att skapa en miljö för barnen utan 

att riktigt se till barnens behov utan vi tittar bara på det vi behöver. Men mindre barngrupper skulle ju 

självklart hjälpa.”(Kommun B) 

 

De fyra förskolelärarna ansåg alla liksom vi att miljön spelar en viktig roll för kommunikationen 

mellan förskolelärare och barn men även mellan pedagoger. Är miljön skrikig, högljudd, rörig och 

innehåller många intryck så ökar den allmänna ljudnivån i lokalen. Det blir direkt synbart på 

barngruppen högre ljudnivå med stressade barn och då stressade förskolelärare. Dessa dagar dyker 

tyvärr upp allt oftare och det ger i sin tur stressiga barn och stressiga, trötta, sjuka förskolelärare. Ett 

resultat av detta kan bli att vi får flera barn med särskilda behov och detta leder i sin tur till att 

förskolelärarna får mer merarbete på förskolan. Barngrupperna blir idag allt större, förskolornas 

lokaler förfaller och miljön blir allt mer stressig och frustrerande för förskollärare. I allt detta ska 

barn få sina rättigheter synliggjorda, bli hjälpta efter den egna individuella förmågan och förskolans 

uppdrag skall fullföljas. Förskolelärarna älskar alla fyra sitt yrke, vill arbeta med barn och dess 

utveckling men sorgen över att inte räcka till lyser igenom under intervjuerna. 

 
”Man vill så mycket, tycker så mycket, men det är allt för sällan som vi blir bekräftade, lyssnade på utav 

vår beslutstagare. Vi flaggar om att detta är ohållbart med 19 barn på 3 pedagoger. Det är då 19 barn i 

åldern 3-4 år. Den åldern som ”allt” händer i. Det ska slutas med blöjor, sluta sova och kan allt själv. Vi 

accepterar men barnen blir de drabbade. Och självklart blir kommunikationen bristande.”(Kommun A) 

 

Reggio Emilia teorin anser att leken är integrerad i barnets inlärning eller att det är en dimension av 

dess lärande (ibid). Genom leken sker ett samspel som skapar kommunikationsmöjligheter. Men om 

då miljön påverkar barnet negativt kan samspelet med andra utebli och kommunikationen blir 

drabbad. Vi har uppmärksammat att de två förskolorna vi besökt för intervjuer arbetar väldigt 

kontinuerligt med att utveckla miljön för barnen på grund av de ökade barngrupperna som uppstått. 

Den ena förskolan har blivit tilldelad väldigt mycket barn på liten yta och en utbyggnad pågår för 

fullt. Detta gör att förskolelärarna försöker hitta alternativa lösningar under dagen för att barnen ska 

ges en så god miljö som möjligt. Men de två förskolelärare som arbetar där och vi intervjuat är arga, 

trötta och negativt inställd till kommunens sätt att hantera denna situation på. Barnen får utstå 

mycket som andra grupper i samhället aldrig skulle acceptera. En skillnad vi sett i vår studie är att 

den förskola som ligger mer lantligt placerad upplever att miljön självklart påverkar men de anser 

sig själva ha en god miljö för barns utveckling och kommunikation. Det ansåg inte den med mer 

stadsplacerade förskolans förskolelärare gällande sin miljö. 
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En annan sak som även övar barnet i dess kommunikation är när förskolelärare bjuder in barn till 

olika samarbetsövningar. Det är där barnets språk övas och barnet ges konkreta exempel och 

sammankopplingar på saker och material på förskolan. I miljön på förskolan finns det en mängd 

olika inlärningsmöjligheter som förskolelärare kan använda sig av. Det gäller dock att det finns 

medvetna, engagerade och utbildade förskolelärare som tar till vara på det som finns i förskolans 

miljö för att göra den positiv. Risken med för många högljudda barn är att förskolelärare gärna tar 

ett steg tillbaka. Då blir det tysta barnet i barngruppen allt tystare. När det är en lugn dag ges det 

tysta barnet ökade möjligheter att synas. Barngruppen är viktig för hur stor plats barnet törs ta i 

gruppen. Ibland kan lokalens utseende och innehåll påverka kommunikationen. Röriga lokaler med 

för mycket att erbjuda blir för många enbart påfrestande. Ibland kan en liten, oplanerad yta med 

många intryck skapa fler konflikter i barngruppen och vi vet att den fysiska miljön kan påverka hur 

vi kommunicerar med varandra. 

 

”När det är lugnt så är barnen lugna och jag kan enkelt samtal med barn på en behaglig 

ljudnivå. Det märks direkt som en positiv effekt på barngruppen när ljudet minskar.”(Kommun 

A) 

 

”En bra miljö ska innefatta lekmöjligheter som gynnar barnet. Miljön ska vara enkel och skapa 

möjligheter till lek, samspel och fantasi. Fantasi är utvecklande för barnet.”(Kommun B) 

 

Enligt Gjems (2013) så lär sig barn i första hand genom samspel med andra barn och vuxna i den 

dagliga kommunikationen. Yngre barn lär sig enklast när de är engagerade i en aktivitet. Stora delar 

i ett barns liv på förskolan består av olika vardagliga aktiviteter som fri lek, måltider och samling. 

Det är dessa olika tillfällen som är viktiga områden för barns lärande och förskolelärare bör ta till 

vara på. Barn lär sig att använda språket men får även kunskaper i miljöns utrustning på förskolan. 

Barn lär sig även att använda språket genom att de börjar kommunicera tidigt i samspel med andra. 

 

 Löwenborg och Gislason (2007) anser att den fysiska miljön som finns runt omkring oss hela tiden 

talar sitt eget lilla språk. Genom att människor utformar de fysiska miljöerna förmedlas och 

kommuniceras människornas värderingar i samhället. Om vi exempelvis skapar en vacker och 

lekfull miljö på förskolan, så visar vi att här är det roligt att leka och här trivs barnen. Det finns 

olika teorier gjorda kring miljöns påverkan på barnets inlärningsmöjligheter. En av dessa teorier är 

den så kallade Behavioristiska teorin. Behavioristiska teorin innebär att stimulans och respons är en 

viktig del för barnets inlärning. Situationerna stimulerar barnets nyfikenhet till att lära sig. Det 

ligger mycket ansvar på den vuxne som måste förstärka ord genom upprepning, mimik och tonfall 

för att fånga barnet. Det innebär även att den vuxne påvisar ett föremål, uttrycket vad det är och 

inväntar barnets reaktion för att därefter återupprepa. Svensson (2009) beskriver denna teori som en 

viktig del av förskolelärarens ansvar under den dagliga verksamheten på förskolan och vi vet att 

även Vygotskij (2001) lyfter fram den sociala omgivningens betydelse för barnets mentala 

utveckling. 

 

Vygotskij anser att leken är viktig och skiljer sig ifrån de övriga aktiviteterna för barnet eftersom 

leken skapar olika fantasisituationer där barnet kan ta kontroll och utveckla psykiska funktioner och 

verbalt tänkande. I en stimulerande miljö kan barn utmanas och det påverkar barnets intellekt samt 

samhällets historia då detta är något som individen alltid bär med sig (ibid). Maltèn (1998) och 

Gjems (2003) anser båda att kommunikationen är till för barns utveckling, deras samhörighet och 

dess självkänsla. Barn ska ges möjlighet att samarbeta på lika villkor för att det ska finnas en chans 

att stärka den egna självkänslan. Stora delar i ett barns liv består av de aktiviteter som sker på 

förskolan med förskolelärare som förebilder och enligt Vygotskij (2001) sker ingen utveckling av 

vare sig språk eller tänkande utan denna sociala kommunikation. Vilka förebilder blir förskolelärare 

när deras vardag ser ut på detta sätt? Barn ska samarbeta på lika villkor enligt de riktlinjer och mål 

som står skrivit i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010). 
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Hur resonerar förskolelärare om sin egen förskolelärarroll gällande barnens 

kommunikation? 

 
”Vi vet att det finns barn idag som behöver extra stöd i sin kommunikation, för att bli bekräftat som 

individ och synliggöras. Det är varje förskolelärares uppgift att kommunicera med varje barn och fånga 

deras intresse under dagen. När de gäller barn i den yngre åldern så är det viktigt att jag som pedagog 

tänker mycket kring kommunikation och hur jag kommunicerar med barnet. Men även på hur barnet 

kommunicerar för att se dennes utvecklingskurva.”(Kommun A) 

 

Eftersom situationen inom förskolan allt för ofta blir mer påfrestande så arbetar förskolelärarna 

tydligare med att motverka kränkningar, utöka barns medmänsklighet, förståelse och empati. De 

arbetar även tydligare med vår värdegrund för att stärka arbetslagen och lättare synliggöra när hjälp 

behövs gällande kommunikation. Ibland kan arbetet på förskolan bli så påfrestande så att den 

verbala kommunikationen blir bristfällig mellan förskolelärare och barn.  
 

”Ge mycket bekräftelse genom kontakt, uppmärksamhet i situationer som kan stärka barnet. Jag tycker 

det är så viktigt att alla får samma chanser till att lyckas. Det kan ju finnas barn som inte vill synas och då 

måste jag acceptera det men kanske ändå observera och ställa mig frågan varför?”(Kommun B) 

 

Om förskolelärare missar barnets syfte med kommunikationen och gör en feltolkning av koder 

barnet sänder ut kan barnets självkänsla få sig en törn. Tolkningar kan göras gällande bristfällig 

kommunikation. Vi bör ta hänsyn till att det är olika från fall till fall och från barn till barn. Att 

bedöma när något genomförts på ett bristfälligt sätt är svårt och komplicerat. När förskolelärare 

avstår från att lyssna eller inte lyfter fram det barnet önskar, så uppstår det en bristfällig 

kommunikation ansåg de förskolelärare vi intervjuat och så även vi. Vi får en känsla av att detta är 

något som sker dagligen hos dessa två förskolor. De fyra förskolelärare vi intervjuat menade 

oberoende av varandra att det är deras skyldighet att se till att alla barn ska bli bekräftade och sedd 

varje dag. Men tyvärr blir kommunikationen allt för ofta bristfällig på grund av att tiden inte räcker 

till eller att andra uppdrag kräver förskolelärarens uppmärksamhet. Förskolelärarna i vår studie 

anser att de själva inte hinner se alla barn och bekräfta barn via kommunikationen. De vi träffat 

beskriver tydligt hur mycket arbetsuppgifter, utanför barngruppen, som läggs på dem och ett resultat 

av detta är att förskolelärarens ansvar ökar. När det då gäller kommunikation så är det många olika 

sekvenser att tyda, tolka och arbeta sig igenom under dagen med barnen.  

 

”Ja, om vi aldrig har tid att höra på barnen. Och i barngruppen kan det finnas många som är i 

behov av särskilt stöd som gör allt svårarbetat. De tysta får inte den uppmärksamhet de behöver. 

Yngre barn är i behov av att bli sedd och att det finns ett bra kontaktnät kring dem”(Kommun A) 

 

Två av förskolelärarna i intervjuerna menar båda att de tysta barnet i en grupp inte får den 

uppmärksamhet som hen troligtvis behöver. Förskolelärare bör främst arbeta efter barnets 

individuella förutsättningar men tiden räcker inte alltid till. Då barngrupperna utökas allt mer blir 

arbetet på förskolan allt svårare för förskolelärare och det kan lättare missas kränkningar av olika 

slag. Vilka förebilder blir förskolelärare när deras vardag ser ut på detta sätt? Det vi ändå ser i 

resultatet av vår studie är att förskolelärare gör sitt absolut yttersta gällande att undvika och 

förebygga detta.  

 
”Jag känner så här, att ge alla samma möjligheter och se alla barn är jätteviktigt men jättesvårt. Jag vill 

ge alla lika mycket och ha alla nära och försöker verkligen att göra det. Jag tycker inte att jag behandlar 

någon olika, men sedan är det ju så att de som är skrikiga och högljudda kanske får mer tid bara för att 

jag ska försöka att tysta ner dem igen. Jag måste ju vara med på golvet och finnas där för alla. Sedan 

finns det alltid pedagoger som får egna favoritbarn och då kanske ger dem lite mer än de andra 

barnen.”(Kommun A) 
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”Om denna bristfälliga kommunikation är utstuderat av förskolelärarna så är det en stor 

feltolkning i kommunikationen, men sedan beror det så klart på hur barnet upplever 

det”(Kommun B) 

 
 ”Om vi, förskolelärare, aldrig har tid att höra på barnet så kan det finnas många som är i behov av 

särskilt stöd och detta kan resultera i att arbetet på förskolan blir svårarbetat” 

 ”Är det fler förskolelärare som arbetar på förskolan så kan man lättare undvika detta i största 

mån”(Kommun B) 

 

Sammanfattningsvis ansåg alla fyra förskolelärare, liksom vi att det är viktigt att kunna ge alla barn 

samma möjligheter och bekräftelse under dagen. Men de kände själva att de allt för ofta fick 

känslan av misslyckade i uppgiften att uppfylla dessa krav trots att medvetenheten finns där. 

 Alla kände de någonstans en inre sorg över de negativa som det faktiskt innebär kopplat till de mål 

som förskolelärare bör uppfylla och som finns skrivna i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010). 

Förskolan ska idag lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som ska vara rolig, trygg 

och lärorik. Den dagliga verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och det ska ges 

förutsättningar för alla att utvecklas individuellt med hjälp och stöd av förskolan. 

 

”För förskolelärare är det viktigt att uppmärksamma kommunikationen i tid för att barn ska 

kunna få den hjälp som eventuellt behövs sättas in. Allt för att underlätta för barnet när den ska 

upp i skolans värld”(Kommun A) 

 

Maltèn (2011) anser att det finns en teknik som amerikanen Thomas Gordon har utvecklat, denna  

teknik kalas ”Aktivt lyssnande”. Gordon skriver att ett passivt lyssnande och ett bekräftande svar 

visar mottagaren av budskapet vilja och avsikt att försöka förstå. Använder lyssnaren sig av ett 

aktivt lyssnande så visar man som mottagare att man förstått sändarens budskap. Ett resultat av 

detta är ofta att sändaren blir stimulerad och öppnar sig för mottagaren och går djupare in i 

budskapet i samtalet. Maltén (2011) skriver vidare att för att lyckas med sin kommunikation så är 

det viktigt att kommunicera på flera plan. Då menar han verbal kommunikation, kognitiv 

kommunikation (kommunikation som sker med hjälp av vår varseblivning, begreppsbildning och 

vårt sätt att behärska symboler), extra verbal kommunikation, icke verbal kommunikation och 

emotionell kommunikation. Används dessa olika typer av plan i kommunikationen så blir risken 

mindre att individer misslyckas med sin kommunikation och budskapet går i stort sett fram till 

mottagaren (ibid). 

 

En viktig aspekt gällande kommunikationen är enligt Landa (2005); Lozano och Tversky (2006) 

och Gjems (2013) att barnet har alltid avsedda mål med sin kommunikation. Dessa mål är indelade i 

exempelvis social karaktär, att kunna begära något eller ordna ett samspel för ett ändamål som inte 

är av social karaktär. En av de viktigaste delarna i kommunikationen för barnet är att de förstår och 

sätter igång kommunikationen. Det är allmänt känt att kontakten mellan barnet och den värld av 

vuxna som omger det upprättas väldigt tidigt. Från dag ett växer barnet upp i den talande 

omgivningens värld och börjar själv att ta till sig den språkliga mekanismen enligt Vygotskij (2001). 

Det är i dessa situationer som förskolelärarna anser sig inneha en viktig roll i kommunikationen 

med det yngre barnet. Som Maltèn (1998) beskriver så sker inlärning främst via sampel med andra 

och i vår studie då förskolelärarna. Vygotskij (2001) styrker detta och påvisar att inlärningen bygger 

i stor utsträckning på imitation. Barn lär sig inte sådant de redan kan på egen hand, utan sådant de 

ännu inte kan men som de har möjlighet att lära sig i samarbete med förskoleläraren via 

handledning (ibid).   

 

 Alla barn ska känna glädje, tillfredsställelse och göra egna individuella framsteg och ges möjlighet 

att vara en tillgång till gruppen. Under dagen utvecklas det samhällsvetenskapliga begreppet i en 
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inlärningsprocess som främst består av en form av systematiskt samarbete mellan förskoleläraren 

och barnet. Detta är ett samarbete där barnets högre psykologiska funktioner mognar med hjälp av 

och tillsammans med den vuxne enligt Vygotskij (2001). Detta anser vi stärker förskolelärarens roll 

gällande arbetet med kommunikation inom förskolan. Samhället idag skapar situationer inom 

förskolan som allt för ofta blir för påfrestande arbetar förskolelärare kontinuerligt med kränkning, 

empati och förskolans värdegrund för att stärka arbetslagen, gruppen och lättare synliggöra när 

hjälp behövs. 

 

För att minska risken till att kommunikationen blir mindre mellan barn och förskolelärare så finns 

det idag många olika utvecklade hjälpmedel på våra förskolor som förskolelärare kan ta del av för 

att stödja och stärka barnets språkutveckling. Dessa två förskolor är enligt vår mening långt fram i 

användandet av de hjälpmedel som erbjuds. De använder språklekar på samlingar för att uppmuntra 

barnet till kommunikation, surfplattor, språklust som är ett arbetsmaterial och tecken som stöd. Det 

får dock inte glömmas bort vad de gamla romarna och Vygotskij (2001) anser gällande vårt 

kroppsspråk, gester och mimik. Det är minst lika viktigt i kombination till dagens teknik. För 

Vygotskij stod allt lärande för något socialt. Det innebär enligt vår studie att det som sker på 

förskolan i ett samspel under dagen är ett lärande som påverkar barnet på ett eller annat sätt. Och 

förskolelärarens roll kan i vissa situationer då vara oerhört betydelsefull. 
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6 Sammanfattning och diskussion 

I vår sammanfattning har vi för avsikt att föra en diskussion gällande vårt val av metod samt de 

resultat som vår undersökning har gett utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Därefter 

redovisar vi en diskussion och slutord av vårt resultat.  

 

6.1 Sammanfattning av viktigaste resultatet 

De frågor som denna studie har haft som utgångspunkt är: Hur resonerar förskolelärare om 

barnens olika kommunikationsformer? Hur resonerar förskolelärare att en gynnsam miljö för 

barnens kommunikation bör se ut? Hur resonerar förskolelärare gällande sin egen roll som 

förskolelärare för barns kommunikation? 

 

Huvudsyftet i vår studie har varit att få veta hur några förskolelärare resonerar gällande 

kommunikation på förskolan, och hur förskoleläraren använder sig av kommunikationen som 

verktyg i sitt dagliga arbete. Relationer i barnets närmiljö är betydelsefulla för hur barnet kommer 

att kommunicera i och med samhället. Barnet får via relationer skapa sig en uppfattning om vem de 

själva är och utveckla en förståelse för omgivningen. Studien kom bland annat fram till att 

förskolelärare behöver bekräfta barn med olika kommunikationsverktyg utifrån barnets individuella 

förutsättningar och att samspelet med andra barn eller vuxna är av stor betydelse för barnet. 

Förskolelärare berättar att de är medvetna gällande kommunikationens betydelse, men vi får ändå 

en känsla av osäkerhet, otydlighet och okunskap när vi sammanställt våra intervjusvar. De kanske 

vill mycket mer än vad de egentligen gör. Det känns även som om de svarade utifrån vad de i 

arbetslaget och förskolan gör och hur de arbetar mer än vad de utifrån sig själv anser. Osäkerheten 

blev för oss bekräftad i en vi intervju då hon uttryckte efter att svarat ”oj, detta kanske lät fel?”.  

 

Förskolelärarna är medvetna om att de har en sorts makt över barnens kommunikationsutveckling 

och om de rätta verktygen saknas i förskolelärarens förståelse gällande kommunikation kan makten 

lätt missbrukas. Ambitionen för förskolelärarna är att låta barn ha en fri vilja och inflytande över 

dagen men krav och normer sätter gränser för hur stort utrymme barnets fria vilja, önskningar och 

behov får ta. Förskolelärarna anser att de bör bli ännu mer medvetna om sin egen syn på barn kontra 

sitt eget sätt att arbeta utifrån kommunikation i samspel med barn.   

 
I vår sammanfattning har vi kommit fram till att förskolelärarna är väldigt engagerad gällandet 

ämnet kommunikation på förskolan men anser att de kan utveckla ämnet mer. Vårt syfte med detta 

examensarbete var att undersöka hur några förskolelärare resonerar om kommunikation. Det vårt 

resultat pekar på är att kommunikation kan vara så mycket mer än ett samtal och samspel mellan 

barn och vuxna. De barn som exempel saknar verbal kommunikation använder sin kropp och ger 

yttryck med ansikte, händer, ögon och mimik. Renberg (2006) beskriver kroppen som det allra 

viktigaste kommunikativa hjälpmedlet som vi människor äger och Vygotskij (2001) anser att barn 

lär med stöd av sin omgivning i ett samspel. Det är när vi använder vår kropp genom att visa olika 

mimetiska färdigheter som exempel ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning, gester, 

ljudsignaler och läten av varierande karaktär som en härmning kan uppstå och barn lär av andra 

Vygotskij (2001). Detta var något som förskolelärarna ansåg var nästintill självklart och som en 

sorts regel att tänka på. De ansåg sig vara väl medvetna om att barn kommunicerar med hjälp av 

olika tonlägen, att de drar i någon, använder sitt kroppsspråk eller i de sämsta fall bitas eller rivas 

för att söka bekräftelse och bekräftas. Barns kommunikation beror till viss del på dess individuella 

utvecklingsnivå men även på stimulans från vuxen enligt förskolelärarna. Barn ska aldrig jämföras 

med varandra utan alla barn är en egen individ som ska ges samma möjligheter i kommunikation 

och samspel med omgivningen. Förskolelärarna vi intervjuat ansåg att det var viktigt att ge alla barn 

samma möjlighet och se alla barn under dagen. Men känner dock ett misslyckande gällande sin 

situation på förskolan på grund av att de inte räcker till för alla och att alla barn inte blir sedda under 
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dagen trots medvetenheten. Det var något som tydligt synliggjordes under intervjuerna. Vi anser 

liksom de förskolelärare vi intervjuat att barnantalet som ökar på våra förskolor skapar en stressig 

miljö för både barn och förskolelärare. Reportaget i Pedagogiska magasinet (2013) beskriver just 

detta med barnantalet som ett bekymmer på våra förskolor. Ett bekymmer som tydligt ökar och 

skapar en stressig miljö för både barn och förskolelärare. Förskolelärare har en betydande roll för 

barns utveckling, men anser allt för ofta att vad de än gör eller säger så förstår inte politiker som 

beslutar om förskolans framtid vikten av en god, meningsfull och stimulerande miljö. 

 

6.2 Diskussion av forskningsfrågor 

Liksom Säljö (2000) anser vi att det är den vuxnes sätt att vägleda och förhålla sig till omgivningen 

som öppnar upp och utvecklar sammanhang socialt för barnet. Barn har behov, men 

förutsättningarna är olika för varje individ och det är förskolelärarens ansvar att ta hänsyn till dessa. 

Förskolelärarna som vi intervjuade resonerade liksom vi att så är fallet att barnets utveckling 

främjas av att bli sett och bekräftat och det överensstämmer med Piagets (2008) syn att se på barnet. 

Enligt Piaget (2008) bör barnets egna önskningar och behov belysas. Förskolelärare kan göra detta 

genom att använda dokumentation som ett verktyg för att följa barnets utveckling. Vi liksom 

förskolelärarna är överens att dokumentation som verktyg underlättar arbetet att se avvikelser i 

barnets utveckling gällande kommunikation.  

 

Det är viktigt med barns inflytande på förskolan idag. Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) 

har mål för förskolan gällande barns inflytande. Även om förskoleläraren anser att barn ges 

inflytande i verksamheten behöver inte barnet själv känna så. Den vuxnes tolkning överensstämmer 

kanske inte alltid med barnets tolkning. För att vi i vår studie skulle fått veta mer gällande barns 

inflytande hade ett alternativ varit att intervjua barn i frågan. Men vi anser att vår studie riktade sig 

mer på vad förskolelärare har för tankar och åsikter gällande barns kommunikation på förskolan. 

Syftet för oss var att undersöka hur förskolelärare resonerar gällande kommunikation med barn. 

 

Vi anser liksom Orlenius (2010) att barns utveckling och empatiförmåga hämmas när barn växer 

upp i en negativ miljö. Negativ kan vara stressad, icke stimulerande, utmanande eller kränkande. 

Barn som däremot upplever att andra barn eller vuxna engagerar sig och visar omsorg lagrar dessa 

erfarenheter som ett positivt mönster. De bildar även goda förutsättningar för hur de själva bör 

reagera och agera i olika situationer. Det finns många olika teorier gjorda på miljöns påverkan 

gällande barns inlärningsmöjligheter. Så som vi tidigare berättat så lyfter Svensson (2009) fram 

Piaget och Vygotskij som två olika teoretiker med liknande syn på miljöns påverkan på förskolan. 

Båda anser liksom vi att intellektet utvecklas i samspel med den sociala och materiella miljön. Men 

det vi har fått fram i denna studie är att när barngruppen ökar medan antalet förskolelärare minskar 

per barn, minskar förskolelärarens samspel med det enskilda barnet. Alla barn ges inte lika mycket 

tid under dagen. Problem kan även bli med det ”tysta” barnet som blir ännu tystare.  

 

Det vi kan se i vårt resultat är att samtliga förskolelärare vi intervjuade känns väl inarbetade i barns 

kommunikationsbehov. De arbetar för att hålla sig uppdaterade och medvetna gällande samhällets 

pågående förändringar som eventuellt kan påverka utvecklingen hos barnet. De arbetar på båda 

förskolorna efter de riktlinjer som finns i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) för i den mån 

det går nå de mål som finns skrivet för förskolan. De observerar, dokumenterar och följer upp 

arbeten för att barn ska ges bra förutsättningar till kommunikation och få önskningar och behov 

bekräftade. Tre av de förskolelärare vi intervjuat upplevde vi lite frågande och avvaktande när det 

gällde hur de bekräftar barnet som inte tar så stort utrymme. Om det beror på deras förståelse för 

vår fråga eller dess formulering vet vi inte. Det kan även vara så att vår tolkning av deras 

kroppsspråk och ansiktsuttryck skapade den känslan hos oss. Barn har egna rättigheter som 

förskolelärare bör ta hänsyn till och uppfylla. Under denna studie har det växts tankar hos oss 
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gällande den vuxnes bemötande gentemot barnet på förskolan. Barn gör som vi gör och säger det vi 

säger. Vi ska agera som bra förebilder och kommunicera med barn på ett tydligt och bekräftande sätt 

Säljö (2000). Allt för att barn ska ges olika möjligheter till ny inlärning, väcka nyfikenhet att vilja 

veta mer om hur, vad och varför. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet 

och sin lust samt förmåga att leka och lära (läroplan för förskolan Lpfö 98, rev 2010). 

Förskoleläraren innehar en viss sorts makt över barnets inflytande, men bör ge varje barn en 

förståelse för att barnet själv kan påverka verksamheten. Hur förskoleläraren bör genomföra detta 

vet vi inte idag, men tankarna har vaknat i och med vår studie. Kommunikation kan stärka 

självkänslan men även riva ner den lika fort när kommunikationen mellan sändare och mottagare 

blir bristfällig. Hur kommunicerar vi med varandra inför andra, inför barn och vilket tonläge väljer 

vi. Studien har väckt känslor, tankar och idéer för vår framtid som förskolelärare. De slutsatser vi 

kan dra efter vårt resultat är att barn behöver bekräftas på en mängd olika och tydliga sätt i 

verksamheten. Förskolelärare är väl medvetna om kommunikationens betydelse för barnet, men allt 

för mycket merarbete läggs på yrkesrollen och stjäl viktig tid från barnet och barngruppen. Av 

denna kvalitativa studie kan förskolelärare dra nytta i förståelsen för kommunikation som verktyg 

och utnyttja sin maktposition för att påverka utvecklingen av barngrupperna i samhället.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Vår studie tar utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv med en kvalitativ fallstudie. Metoden 

för att samla information har varit strukturerade intervjuer. Valet att ta utgångspunkt från det 

sociokulturella perspektivet föll sig ganska naturligt eftersom många centrala delar grundar sig i 

lärande och utveckling genom kommunikation och samspel. Metoden valdes främst för att kunna 

styra intervjuerna och på ett enkelt sätt få fram information och kunna sammanställa. Vi kunde själv 

välja att vidareutveckla frågor som kunde ge oss djupare svar och vidare funderingar. Björndal 

(2011) och Stukàt (2005) anser att denna sorts intervjumetod är lyckad när de som ska utföra 

intervjun är två. Strukturerad intervju ger utrymme att se vad som sker gällande mimik, gester och 

ansiktsuttryck hos informanten. Eftersom vi valde att göra en strukturerad intervju och anteckna 

med penna och papper kunde vi enkelt sammanfatta resultaten tillsammans. Behandlingen av en 

kvalitativ studies insamlade material, i jämförelse med en kvantitativ studie, tolkas istället för att 

behandlas och räknas. Som vi tidigare nämnt så är syftet med vår studie att undersöka 

kommunikation på förskolan utifrån några förskolelärares perspektiv. Vi vill i vår studie få en 

inblick om och i så fall hur förskolelärare resonerar gällande kommunikation med barn. Enligt 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (rev 2010) har förskolan i uppdrag att vara en levande social och 

kulturell miljö som stimulerar barn att ta initiativ och som utvecklar barns sociala och 

kommunikativa kompetens. Vi anser att frågorna i hög grad var relevanta i proportion för vår studie 

och väl knöt samman till vårt syfte (se Bilaga 2). Det vi känner i efterhand är att vi kunnat gå ännu 

djupare i vår undersökning för att få ut mer gällande barnantalets påverkan på kommunikation i 

förskolan. Då hade vi även valt att tillfråga någon förskolechef och eventuellt någon 

kommunansvarig utöver de förskolelärare vi intervjuat. Vår uppfattning när det gäller själva 

intervjuerna är att vi var väl förberedda inför de avtalade tillfällena på förskolorna. Vi hade i god tid 

formulerat och färdigställt intervjufrågor för att vi skulle känna oss trygg i situationen. Vi valde att 

inte lämna ut frågorna före intervjuerna för att få en chans till reaktioner, ansiktsuttryck och svar 

som vi kände var av intresse för vår studie. Ordningsföljden på våra frågor kändes bra under 

intervjuerna och följde varandra som en röd tråd. Missivet vi framställt fick varje förskolelärare 

skriva under innan intervjun påbörjades. Om vi i framtiden skulle genomföra en studie gällande 

kommunikation hade vårt val av metod även blivit observationer i barngrupp tillsammans med de 

intervjuer vi genomförde. Observationer skulle där gett oss en inblick i verksamheten där vi kunnat 

koppla kommunikationen på ett ännu djupare sätt till den forskning och litteratur vi tagit fram i vår 

studie.  
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6.4 Vidare forskning 

Under arbetets gång har det väckts många tankar och frågor när det gäller barnets egna önskningar 

och behov i verksamheten. Här följer några av dem: Hur kommunicerar de yngsta barnen på 

förskolan med sin omgivning? Hur skiljer sig förutsättningarna för barn från andra kulturer gällande 

kommunikationsutveckling?  Hur kommunicerar flyktingbarn och vilka verktyg ges till 

förskoleläraren? Finns det skillnader i kommunikationen mellan förskolelärare och barnskötare på 

förskolan? Vi diskuterade även kring vem som har makten att avgöra vad barnet själv uttrycker när 

förskoleläraren inte förstår barnets kommunikation. Hur tolkas barn som saknar verbal 

kommunikation. Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) har riktlinjer som förskolelärare har i 

uppdrag att uppfylla. Och ett av dessa är att alla barns individuella behov ska uppfyllas efter egna 

förutsättningar.  

 

6.5 Egna reflektioner av sammanfattning/diskussion 

Det vi kan se i vårt resultat är att samtliga förskolelärare vi intervjuade känns väl inarbetade i barns 

kommunikationsbehov. De arbetar för att hålla sig uppdaterade och medvetna gällande samhällets 

pågående förändringar som eventuellt kan påverka utvecklingen hos barnet. De arbetar på båda 

förskolorna efter de riktlinjer som finns i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) för i den mån 

det går nå de mål som finns skrivet för förskolan. De observerar, dokumenterar och följer upp 

arbeten för att barn ska ges bra förutsättningar till kommunikation och få önskningar och behov 

bekräftade. Tre av de förskolelärare vi intervjuat upplevde vi lite frågande och avvaktande när det 

gällde hur de bekräftar barnet som inte tar så stort utrymme. Om det beror på deras förståelse för 

vår fråga eller dess formulering vet vi inte. Det kan även vara så att vår tolkning av deras 

kroppsspråk och ansiktsuttryck skapade den känslan hos oss. Barn har egna rättigheter som 

förskolelärare bör ta hänsyn till och uppfylla. Under denna studie har det växts tankar hos oss 

gällande den vuxnes bemötande gentemot barnet på förskolan. Barn gör som vi gör och säger det vi 

säger. Vi ska agera som bra förebilder och kommunicera med barn på ett tydligt och bekräftande sätt 

Säljö (2000). Allt för att barn ska ges olika möjligheter till ny inlärning, väcka nyfikenhet att vilja 

veta mer om hur, vad och varför. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet 

och sin lust samt förmåga att leka och lära (läroplan för förskolan Lpfö 98(rev 2010). 

Förskoleläraren innehar en viss sorts makt över barnets inflytande, men bör ge varje barn en 

förståelse för att barnet själv kan påverka verksamheten. Hur förskoleläraren bör genomföra detta 

vet vi inte idag, men tankarna har vaknat i och med vår studie. Kommunikation kan stärka 

självkänslan men även riva ner den lika fort när kommunikationen mellan sändare och mottagare 

blir bristfällig. Hur kommunicerar vi med varandra inför andra, inför barn och vilket tonläge väljer 

vi. Studien har väckt känslor, tankar och idéer för vår framtid som förskolelärare. De slutsatser vi 

kan dra efter vårt resultat är att barn behöver bekräftas på en mängd olika och tydliga sätt i 

verksamheten. Förskolelärare är väl medvetna om kommunikationens betydelse för barnet, men en 

ökad arbetsbelastning har lagts på yrkesrollen och stjäl viktig tid från barnet och barngruppen. Av 

denna kvalitativa studie kan förskolelärare dra nytta i förståelsen för kommunikation som verktyg 

och utnyttja sin maktposition för att påverka utvecklingen av barngrupperna i samhället.  

 
 

6.6 Slutord 

Resultatet i den här studien visar att barn är i behov av samspel med andra för att utveckla 

kommunikationen. Då både den verbala och kroppsliga kommunikationen. Det visar sig att de som 

arbetar på förskolor är medvetna om dess betydelse, anser att de arbetar med det men känner en stor 

sorg över att inte räcka till hela vägen. Och det som avgör detta är allt de övrigt arbete som läggs på 
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våra förskolelärare idag, det som förskolechefer tidigare gjorde samt ökade barngruppsstorlekar 

med samma personaltäthet som tidigare.  Det tas tid ifrån barngruppen för att hinna med övrigt 

arbete, vilket i sin tur påverkar barns möjligheter att utveckla kommunikation via samspel med 

vuxen. Miljön har stor påverkan på barngruppen, kommunikation och samspel. Slitna lokaler, stora 

barngrupper och färre pedagoger gör att miljön blir stressig, högljudd och tröttsam. Både pedagoger 

och barn blir påverkade av stressen som blir. Vi kan tydligt se sorgen i ögonen på förskolelärarna vi 

intervjuat när det gäller att känna sig otillräcklig. De har alla valt detta yrke med sitt hjärta för att de 

älskar barn och vill ge de bästa förutsättningar att lyckas i sin individuella utveckling och 

kommunikation. Förskolelärares förhållningsätt är avgörande för barns behov gällande 

kommunikation via samspel. 
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Bilaga 1 

Missiv 
 

Hej 

Vi heter Ewa-Lotta Nordlander och Linda Karlsson och är två studenter som studerar till 

förskolelärare vid Akademin för utbildning och ekonomi vid högskolan i Gävle. Under hösten 

2013 kommer vi att genomför vårt examensarbete där syftet är att genom en intervjustudie 

undersöka hur barnen på förskolorna kommunicerar med förskolelärarna och andra barn på 

förskolan.  

Vi har planerat att utföra dessa intervjuer under två veckor och vi frågar er nu om ni vill 

medverka i dessa intervjuer? Intervjuerna kommer att hållas på er arbetsplats och kommer att 

ske vid ett tillfälle som passar dig/er. Intervjuerna tar cirka 30-45 minuter. Vi har planerat att 

genomföra fyra intervjuer på fyra olika förskolor på två orter i landet. Intervjuerna sker enskilt 

med den som blir intervjuvad. Sedan sammanställer vi intervjumaterialet tillsammans. Varje 

intervju antecknas och detta material sparas sedan på högskolan. Intervjumaterial ligger sedan 

till grund för vårt examensarbete. 

Varken förskolans eller ditt namn kommer att nämnas i examensarbetet. Deltagandet är 

frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan när du vill. 

Examensarbetet kommer att publiceras i bibliotekets databas DIVA.  

Vi har för avseende att höra av oss angående din medverkan och vilken tid som passar dig. 

Hör gärna av dig om du har några frågor. 

Du kan kontakta oss på 

Ewa-Lotta Nordlander  Linda Karlsson 

070-2568805   070- 275 25 14 

plu10elg@student.hig.se  pfk09lko@student.hig.se 

Med vänliga hälsningar Ewa-Lotta Nordlander och Linda Karlsson 

Handledare 

Elisabet Hedlund, Fil. Dr elisabet.hedlund@hig.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskolelärare 

 

1) Hur ser du som förskollärare på kommunikationen på förskolan? 

 

2) Hur ser du som förskollärare på den kroppsliga kommunikationen som sker på 

förskolan? 

 

3) Hur kommunicerar du som förskolelärare med det tysta barnet och fångar dennes 

intresse? 

 

4) Hur bekräftar du som förskolelärare det tysta barnet i er kommunikation på förskolan? 

 

5) Hur och i sådana fall vilka verktyg använder ni på förskolan för att hjälpa barn i sin 

utveckling gällande kommunikation?  

 

6) Hur eller på vilket sätt ser ni att miljön påverkar barnets kommunikationsmöjligheter?  

Och anser ni att barn kommunicerar olika i olika miljöer? 

 

7) Hur eller på vilket sätt påverkas barnantalet i barngruppen förskolelärarens 

arbetssituation gällande kommunikation mellan barn och förskolelärare? Och när 

upplever du som förskolelärare att kommunikationen blir bristfällig med barn på 

förskolan? 

 

 


