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Abstrakt 

Communication with young children in preschool – a study with focus on 

communication in Swedish preschools. 

Syftet med den här studien är att nå ökad förståelse för hur förskollärare arbetar med 

barns icke verbala kommunikation i förskolan och belysa vikten av medvetenhet kring 

barns icke verbala kommunikation. Barn utan det verbala språket ersätter det med 

andra kommunikativa redskap. Därför är det viktigt att kunna tolka dessa för att barn 

ska bli förstådda och det vill studien lyfta. 

För att kunna arbeta med detta syfte formulerades två frågeställningar som gör det 

möjligt att utföra studien. Det teoretiska utgångsläget för studien är den 

sociokulturella teorin med Vygotskij, där kommunikation är avgörande för barns 

utveckling och lärande. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med förskollärare 

och observationer av hur barn med icke verbal kommunikation uttrycker sig för att 

bli förstådda där fokus enbart ligger på hur barnen ersätter den verbala 

kommunikationen. Resultatet visar att förskollärare är medvetna om barns sätt att 

kommunicera och att barn ersätter det verbala språket på olika sätt för att bli förstådda 

och att medvetenhet om detta leder till utveckling och lärande i större utsträckning. 

Enligt informanterna krävs engagerade förskollärare, en pedagogisk miljö och 

samspel för att nå till den här medvetenheten. 

Nyckelord 
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1 Inledning 

I det här inledande kapitlet kommer det valda forskningsområdet att presenteras. En 

grundläggande översikt över studien. 

Försök till kommunikation börjar redan när vi föds enligt Professor S. Persson 

(september, 2018). Vidare menar professorn att kommunikation och förståelse är 

grunden för alla barns lärande och utveckling. Barn vill förstå och bli förstådda. I 

förskolan är pedagogiska relationer av hög kvalitet därför början till all utveckling 

och lärande. Förskollärare ger barn stöd i sin kognitiva utveckling och emotionellt 

stöd i alla situationer som uppstår för att kommunicera. Det är något som med de 

yngre barnen visar genom icke verbal kommunikation eftersom de ännu inte 

bemästrar det verbala språket. En annan inspirationskälla är det Stern (2005)  skriver 

om vikten att vara närvarande i nuet. Alla nuvarande ögonblick involverar kontakt 

eller handlingar, även om det gäller en tillmötesgående blick, en skiftning i 

kroppshållningen eller en skiftning i röstens tonart (a.a.). I det här väcktes intresse för 

den icke verbala kommunikationen som sker dagligen och vikten av att ta tillvara på 

här och nu-ögonblick. Under förskollärarutbildningen har begreppet kommunikation 

återkommit regelbundet. Intresset för barns kommunikation och språk har växt fram 

och jag har funderat över det icke verbala språket med de yngsta barnen på förskolan. 

Förskollärare är ofta bra på att tolka barns signaler och kroppsspråk. Många förskolor 

idag använder sig utav kommunikationsförstärkning så som alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK) för att stärka eller ersätta det verbala språket. 

Den här studien hoppas jag kan bidra till ökad medvetenhet till kommunikation med 

de yngre barnen på förskolan. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden följer först en beskrivning av begreppet kommunikation och varför det 

är viktigt att kunna kommunicera följt av de yngsta barnens kommunikation. 

Avslutningsvis lyfts kommunikation i förskolan fram. 

2.1 Betydelsen av kommunikation 
Enligt specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) betyder begreppet 

kommunikation att dela och göra något gemensamt. Det kan beskrivas som ett 

överförande av ett budskap. Kommunikation kan vara medveten eller omedveten 

Alltifrån kroppsspråk till skrik och skratt eller det verbala språket. Kommunikation 

som begrepp innefattar även att bli tolkat och mottaget, även det kan ske medvetet 

eller omedvetet eftersom det är ett samspel (a.a.). Kommunikationen är grunden för 

samarbete och vi kommunicerar från dagen vi föds. Enligt Johansson (2011) utvecklar 

barn sin förmåga att kommunicera till allt mer avancerade nivåer i förskolan. Ett sätt 

att belysa betydelsen för god kommunikationsförmåga kan läsas i den nya läroplanen 

(Skolverket 2018). Läroplanen nämner vikten av att barn utvecklar förmåga att 

kommunicera för att kunna delta i ett samhälle, uttrycka tankar, åsikter, och få 

möjlighet att påverka (a.a.). Det här ser Johansson (2011) som en demokratisk 

rättighet. Barn ska ges möjlighet att erövra kommunikativa redskap. 

2.2 Interaktioner i små barns kommunikation 
Gjems (2011) skriver att när barn föds möts de av vuxna som kommunicerar med dem 

precis som om de förväntade sig svar, det här kallas för proto konversationer. 

Exempelvis kan en gäspning eller hickning bemötas som ett inlägg i ett samtal. 

Lyhörda föräldrar och vuxna ger barnet förutsättningar att svara och för på så sätt en 

dialog med barnet. Barnet lär sig genom denna interaktion att invänta sin tur att svara. 

De lär sig exempelvis olika strategier för att hålla sin tur i kommunikationen. 

Interaktion sker i tidig ålder med icke verbal kommunikation. Exempel på det kan 

vara en vinkning eller leenden (a.a.). 

Vidare menar Gjems (2011) att det blir ett socialt samspel och kommunikation med 

omgivningen. Barn som inte har den verbala kommunikationen ännu kan inte 

informera eller ta initiativ att svara på de frågor som ställs till barnet om dess 

upplevelser. Barn måste kunna svara på det andra säger för att kunna delta i samtal så 

att den andra förstår yttrandet och sammanhanget. Barn behöver ett stort ordförråd, 

kommunikativa och sociala färdigheter för att kunna ge och ta emot budskap i verbal 

kommunikation (a.a.) 
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2.3 Kommunikationsstrategier i förskolan 
I studien används begreppet strategi som en förklaring hur förskollärare arbetar för 

att uppnå kommunikation tillsammans med barnen. Enligt Nationalencyklopedin 

(2019) är begreppet kategori en psykologisk term inom kognitionsforskning som 

betyder att i tanken nå ett mål genom att efter hand tillämpa olika tankeoperationer. 

2.3.1.1 Förskollärares förhållningssätt 

Johansson (2011) menar att förskollärares förhållningssätt ska vara av god valör och 

präglas av vänlighet. Förskollärare ska vara närvarande för att se och fånga 

kommunikationsprocesser. Däremot är det inte tillräckligt att enbart kommunicera. 

Kommunikation ska vara ömsesidig för att samspel ska ske. Barns kommunikation 

ska tas emot, hur de än väljer att uttrycka sig och eftersom barngrupperna är stora är 

det viktigt att kunna fånga dessa stunder här och nu-stunder genom närvaro. Med de 

yngsta barnen ses omsorgssituationer som ett bra tillfälle för kommunikation (a.a.). 

Stern (2005) skriver också att om förskollärare är närvarande i här och nu-situationer 

fångar de lärprocesserna på ett bra sätt. Därmed ges barnen stöttning i ögonblick som 

uppstår dagligen. Att kunna läsa av och fånga dessa ögonblick kräver pedagogisk 

medvetenhet. Det är något Stern (2005) precis som Johansson (2011) skriver. 

2.3.1.2 Alternativ och kompletterande kommunikation 

Enligt specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) uppfattas det som ett hinder att 

inte kunna kommunicera med andra människor. Det första som oftast kommer upp 

när vi tänker kommunikationssvårighet är att barn inte talar och har problem med sitt 

uttal. Det är bara en liten del av kommunikationen. Det kan även vara att barn inte 

förstår eller att man inte kan kommunicera i samspel med andra barn eller vuxna i sin 

omgivning och därmed behöver stöttning (a.a.). 

”Att kommunicera är en rättighet som alla har, oavsett funktionsförmåga. Som 

personer behöver vi förutsättningar att uttrycka oss i samspel med andra, oberoende 

om vi har ett talat språk eller om vi kommunicerar med teckensystem” 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten s5, 2015). 

Vidare skriver specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) att omgivningen har stor 

betydelse för förståelse för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), 

vilken tillgång miljön ger samt vilken kunskap personer har som arbetar med AKK. 

Om ett barn exempelvis omges av flera språk så kan bilder och tecken användas 

tillsammans med modersmålet hemma. Det här kan sedan användas med samma 

tillvägagångssätt på förskolan för att fungera som en bro mellan språken. Barn lär sig 

genom detta att kommunicera på olika språk (a.a.). 

2.3.1.3 Kroppsspråk 

Enligt Maltén (1998) gör sig små barn, som ännu inte lärt sig tala, förstådda med hjälp 

av kroppen. Kroppsspråket var det första ”språk” som människan använde sig av och 

minst 70 procent av all kommunikation består av renodlad icke-verbal 

kommunikation (a.a.) Enligt specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) är 

kroppsspråk ett bra sätt för barn att visa vad han eller hon känner. I samspel och lek 

tittar vi först på varandra, sedan på något intressant och sedan på varandra igen. När 
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barn har utvecklat den här förmågan, så kallad delad uppmärksamhet, kan barnet följa 

andras gester och blickar och bli medveten om vilka signaler han eller hon själv 

sänder ut (a.a.). 

2.3.2 Lekens och miljöns betydelse för kommunikation 

Enligt Säljö (2014) är samspel i den sociokulturella teorin en av dess grunder. Leken 

är en viktig del för barn eftersom den i många fall bygger på att samspela med andra. 

Leken är en central del för kommunikationsutveckling eftersom samspelet i den är 

avgörande för utveckling och lärande (a.a.). Enligt Skolverket (2018) ska leken vara 

central i förskolan, där barn får möjligheter att stimulera sin kommunikationsförmåga. 

Det gäller både dem lekar barnen själva tar initiativ till samt de som vuxna 

introducerar ska vara för alla barns egna förutsättningar (a.a.). 

Palla (2011) skriver att leken är ett tillfälle då förskollärare kan vara aktiva eller 

passiva beroende på hur leken ser ut och vad situationen kräver. När atmosfären i 

leken är positiv kan förskollärare med blicken övervaka vad som sker. Detta så 

kallade övervakande ger oss kunskap kring barnet genom att även lyssna och stötta 

barnet i leken (a.a.). Skolverket (2018) nämner miljön som något som ska stimulera 

kommunikationsutveckling och barn ska genom miljön få möjlighet att tänka, lära 

och kommunicera i olika situationer. Miljön i förskolan ska kunna vara föränderlig 

och utgå från barnen (a.a.). Det sistnämnda är något som Forsell (2005) instämmer 

med. Författaren beskriver att miljön ska vara attraherande för barn, eftersom miljön 

då kan ses som en tredje pedagog. 
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3  Syfte och frågeställningar 

Kapitlet utgör studiens syfte. Först belyses syftet, vidare presenteras 

frågeställningarna.  

3.1 Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att utforska hur förskollärare arbetar strategiskt 

med kommunikation med de yngsta barnen i förskolan. Vidare även att undersöka hur 

de yngsta barnen kommunicerar för att bli förstådda av förskollärare när de inte har 

det verbala språket som ett verktyg till förmedling. 

3.2 Frågeställningar 

– Vilka strategier har förskollärare för att kommunicera med de yngsta barnen?  

– Hur kommunicerar de yngsta barnen med förskollärare för att bli förstådda? 
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4 Teorianknytning och tidigare forskning 

Följande kapitel belyser den teoretiska referensramen, samt tidigare forskning. Först 

presenteras den sociokulturella teorin som studien berikas på. Följt därefter tidigare 

forskning av kommunikation som kopplas till hur barn genom stöttning och mediering 

blir förstådda.  

Studien utgår från den sociokulturella teorin med Lev Vygotskijs tankar om barns 

utveckling och lärande via stöttning. Samspelet i den sociokulturella teorin med 

kommunikationen som redskap är nyckeln till barns utveckling och lärande. 

4.1 Sociokulturella teorin med inriktning på kommunikation 
Den sociokulturella teorin grundar sig enligt Säljö (2014) på Vygotskijs teorier om 

barns utveckling, lärande och språk. I den här teorin är mediering (förmedling) ett 

grundläggande begrepp som syftar till att människan med hjälp av verktyg kan förstå 

sin omvärld och för att förmedla behövs kommunikation med andra. Framför allt 

använder vi två redskap som kompletterar varandra; språkliga och materiella, t.ex. 

bild och text. Ett barn utan verbal kommunikation ersätter/förstärker det talade 

språket enligt Vygotskij. Det är viktigt att de gör det för deras språkutveckling då de 

på det här sättet hittar egna sätt att uttrycka sig på. Kunskap och lärande är färdigheter 

och kunskaper hos människor, inte teoretiska eller praktiska då de alltid är både och 

(a.a.).  

Enligt Säljö (2014) menade Vygotskij att tänkandet och språket står nära samman och 

han betonade språkets betydelse för lärande och utveckling och menade att lärandet 

främst sker i en social process (a.a.). En viktig fråga för Vygotskij var förhållandet 

mellan intellektuella och verbala processer i utvecklingen. Ibland i en individs 

utveckling kommer tänkande och språk i kontakt med varandra: tänkandet blir 

språkligt och språket blir intellektuellt (Vygotskij, 2001). Enligt Säljö (2014) menar 

Vygotskij att språk och tänkande är olika begrepp och förenas först i kommunikation 

människor emellan. Det är inte tanken som utvecklar språk hos människan utan det 

är kommunikationen som gör att vi förstår omvärlden. Därför ska den sociokulturella 

traditionen förstås som en ständig utvecklingsbar teori där uttrycksformer samspelar 

och kompletterar varandra. Det görs ingen skillnad på bild, talat språk, skriftspråk 

eller kroppsspråk – utan de är alla vårt sätt att förmedla och är beroende av varandra. 

(a.a.). 

4.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

Säljö (2014) beskriver att barn enligt Vygotskij lär genom den proximala 

utvecklingszonen. Barnet behöver samspela och integrera på en lite högre nivå än vad 

barnet redan befinner sig på med stöd. Detta kan vara med hjälp en vuxen eller ett 

annat barn som befinner sig i den högre zonen (a.a.). 
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Figur 1. Egenritad modell av den proximala utvecklingszonen 

 

4.2 Tidigare forskning 

4.2.1 Små barns mediering 

Shins (2012) studie visar att små barn är aktiva meningsskapare i sina relationer till 

andra människor. De är medvetna och de vill samspela med andra människor i sin 

omgivning. Ett exempel på det är hur små barn kommunicerar och samspelar med 

andra i lekande sammanhang (a.a.). De yngre barnen använder sig av ett så kallat tyst 

språk, icke verbal kommunikation innan de börjar tala med ord. Det tysta språket kan 

vara kroppsspråk så som ansiktsuttryck. Kroppsspråket kan kallas det tysta språkets 

röst och är en stor del i de yngre barnens kommunikation med varandra och vuxna. 

Genom kroppsspråket medierar små barn olika budskap och när dessa budskap blir 

förstådda kan de först då kallas för kommunikation. Vidare skriver Shins (2012) 

skriver att normalt sett försöker barn få möjlighet att komma in i leken genom att 

fråga; ”Får jag vara med?” De barn som inte har det verbala språket omfattas inte i 

denna anslutningsstrategi utan får använda sig av andra strategier, som tillexempel att 

föra in en leksak i leken. Många barn lär sig att växla anslutningsstrategier efter olika 

situationer. Barn som har svårt med detta kan behöva stöd av en vuxen (a.a.) 

4.2.1.1 Medierande redskap 

Enligt Forsberg Ahlcrona (2012) kan dockan i förskolan ses som ett bra medierande 

redskap med många kommunikativa egenskaper och har historiskt sätt använts med 

olika sätt exempelvis teater, konflikthantering och utbildning. Jämförelsevis är 

dockan inte vilket redskap som helst eftersom visuellt kan dockan agera som en 

talande och tänkande människa, genom sin form och sitt kroppsspråk. Den kan 

förmedla och mediera mångfaldiga betydelser. Enligt Forsberg Ahlcrona (2012)  

innebär mediering en förmedlad handling och är en hjälp för tänkande och 

föreställningar.  

 ”Till exempel representerar en docka i form av en häxa inte enbart sig själv, 

utan samtidigt inbegriper i sin gestaltning också olika kulturella föreställningar 

Det barnet klarar på 

egen hand 

Den proximala 

utvecklingszonen (Barn 

lär med stöd)  

Det barnet inte kan 
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om häxor. En clowndocka leder våra tankar till cirkus medan en robotdocka 

medierar andra föreställningsvärldar och därmed kan erbjuda andra 

kommunikativa innehåll och möjligheter.” (Forsberg Ahlcrona s51, 2012)  

En docka som kommunicerar med barn kan under leken ge upprinnelse till nya tankar, 

känslor och handlingar. Användning av dockan som redskap kan därmed skapa nya 

och utökade intellektuella och praktiska möjligheter för att förstå och handla i 

omvärlden. En docka som redskap kan enligt Forsberg Ahlcrona (2012) skapa 

möjlighet för barns utveckling och lärande, genom att barn genom dockan utvecklar 

sina känslor, använder kommunikativa handlingar samt överträder gränsen som finns 

mellan fakta och fantasi. Dockans språkliga resurser ger barn möjlighet att mediera 

kulturella och sociala erfarenheter, de kan uttrycka sina tankar om kunskap och 

lärande i språkets funktioner. Dockan har även handlingsmässiga resurser som kan 

utveckla barns lek genom att tillföra nya sociala sammanställningar och utveckla 

deras kreativitet i leken. 

Alternativa kommunikations verktyg kan vara av varierande former. Ett annat 

medierande verktyg för kommunikation kan vara i form av symboler, det skriver 

Magnusson och Pramling Samuelsson (2019) i sin forskning. De skriver att barns 

förståelse för symboler är centralt i samhället för att kunna kommunicera och fortsätta 

lära, då symboler i samhället är en egen form utav kommunikation. Detta sker mycket 

genom digitala verktyg som ger barn en riklig tillgång av visuella symboler. Detta 

innebär att idag behöver barn kunna tolka en större del utav dessa för att kunna ta del 

av nutidens språkliga miljö. Förskollärare bör stödja barns förståelse av symboler som 

kommunikativa redskap då dessa är avgörande för barns lärande. Undervisning i 

symbolers kommunikativa förmåga kräver kunskap i vad det innebär att lära om 

symboler skriver Magnusson & Pramling Samuelsson (2019) och kallar det för 

ämneskunskap. Symboler består av två sidor, de är inte bara objekt utan de 

representerar även något annat. Har förskollärare denna ämneskunskap ger det 

möjlighet för stöd i barns lärprocess då de kan uppmärksamma barn på att symboler 

har information och används för att förmedla något (a.a.). 

4.2.1.2 Kroppsspråk som medierande redskap 

En forskare som ligger i framkant kring forskning om hur människor använder sitt 

kroppsspråk och framförallt gester för att kommunicera heter Susan Goldin- Meadow. 

Hon skriver att gester kan vara en del av barns inlärningsprocess genom att förstärka 

eller ersätta det verbala språket och skriver att gester även bidrar till ett utökat 

ordförråd Goldin- Meadow (2014). Även Goldin- Meadow (2014) beskriver gester 

(kroppsspråk) som ett sätt för små barn att förmedla något på och anser därför att 

vuxna tidigt bör kombinera talet med gester. Gester kan även underlätta för barn att 

ta emot instruktioner genom att de då med visuellt stöd kan se vad de förväntas göra, 

men bör vara genomtänkta så att de samstämmer med de ljudna orden då det annars 

skapas förvirring. Välvalda gester bör därför vara lika genomtänkta som de ljudade 

orden enligt Goldin- Meadow (2014) då de har potential att ge barn ett verktyg de kan 

använda för att reflektera och upptäcka i sitt sinne och därmed sin kommunikativa 

förmåga. Gester kan även ge lärare stöd i undervisningsprocessen då de ofta avslöjar 

information som inte finns i barns tal och kan ge indikationer när barn inte förstår 

t.ex. när barn inte kan ett ord använder de ofta gester som förklaring (Novack & 
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Goldin- Meadow 2015) och äldre barn kapslar ofta in kunskap i en gest så kallad 

implicit kunskap men kunskapen är då ännu inte explicit (Alibali & Goldin- Meadow 

1993). Förskollärare eller utbildade vuxna är känsliga för innehållet i barns gester och 

ser deras kunskap med hjälp av de gester de använder och ser gesten som ett verktyg 

de kan använda vid fortsatt undervisning och att uppmuntra barn att använda sig utav 

sitt kroppsspråk kan aktivera underförstådda reflektioner samt korrigera idéer hos 

barn som senare främjar deras lärande (Novack & Goldin- Meadow 2015). 

Novack & Goldin- Meadow 2015 skriver att barn redan från 4,5 månaders ålder 

uppmärksammar gester och börjar användandet gester redan vid 9 månaders ålder och 

använder sig utav kroppsspråk innan de kan kommunicera verbalt. När barn börjar 

tala använder de en kompletterande gest som visar på mer förståelse och kunskap än 

vad dem kan uttrycka verbalt t.ex. kan ett litet barn säga pappa och samtidigt peka på 

en kopp (pappas kopp) strax innan de börjar använda sig utav tvåordsuttalanden. Även 

äldre barn kan lära sig utav gester som stöd vid instruktioner t.ex. hur man använder 

en ny leksak eller liknande och således är lärande av gester ett livslångt fenomen (a.a.)  

4.2.2 Stöttning 

Enligt Bobblet (2012) är ett annat begrepp för proximal utvecklingszon, scaffolding 

eller stöttning varav det senare begreppet kommer att användas i den här studien. 

Stöttning användes först inte i samband med Vygotskijs proximala utvecklingszon 

men den är så snarlik att forskare nu förknippar stöttning med den proximala 

utvecklingszonen (a.a.) Stödstrukturer för lärande enligt Kultti (2012) är reella 

modeller, interaktivt stöd och tankar som används för att hjälpa barnet att göra något 

som hon eller han ännu inte klarar av på egen hand (a.a.). Att tänka på vid stöttning 

skriver Johansson (2011) om den rika vardagliga kommunikationen och att samspel 

och stöttning i kommunikation bör vara en ständig process för att skapa positiva 

kommunikationsprocesser. Hammond och Gibbons (2005) delar in stöttning på olika 

nivåer; planerad stöttning på en makro-nivå och kontrollerad stöttning på mikro-nivå. 

Varav den senare anses som den sanna stöttningen eftersom den nivån fokuserar på 

att få ut så mycket kunskap som möjligt av barnet. Mikrostöttning planeras inte i 

förväg utan ges vid behov och om möjligt efter de behov som uppstår under samspel. 

Makrostöttningen är ändå viktig varav den syftar till en planering som gradvis 

fördjupar barns förståelse maximalt sätt (a.a.) Enligt Skolverket (2017) har andra 

forskare (Polias, 2016, Van Lier & Walqui, 2010) redogjort för stöttning på tre nivåer 

i termer av makro- meso- och mikrostöttning: där mikro- och makrostöttning är i 

likhet med Hammond och Gibbons (2005) skildring av begreppen. Mesostöttning är 

en blandning av ovannämnda då denna form av stöttning anpassas i förhållande till 

barnens språkliga nivå, bakgrund och planeras i förväg, men bör ändå vara anpassbar 

så att den kan rättas efter de villkor i den aktuella situationen som man inte i förväg 

kan förutspå (a.a.). 

4.2.3 Respons 

Teorin om så kallad stöttning (Bobblet 2012), där förskolläraren är ett stöd till dess 

att barnet klarar sig självt, är relevant för responsarbete. Det är förskollärarens uppgift 

är hitta varje barns närmsta utvecklingszon och ge rätt mängd stöttning för att få 

barnen att komma vidare i sin utveckling. Det här stärker Black & William (1998) 

som beskriver att respons är betydelsefullt för barns utveckling och lärande. Vidare 
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beskriver författarna en utgångspunkt är att respons som ges visar vad som är nästa 

steg i barns utveckling och hur de kan uppnå detta steg (Black & William, 1998). 

Hattie och Timperley (2007) skriver att respons är en följd av utförseln av en uppgift 

och att syftet med respons är att minska mellanrummet mellan barns 

utvecklingsnivåer. 

4.2.3.1 Undervisning kräver respons 

I den nya läroplanen för förskolan som träder kraft i juni används begreppet 

undervisning och hur förskollärare ska använda begreppet (skolverket 2018). En stor 

del av undervisning i förskolan är respons, det skriver Björk- Willen (2018) om. Hon 

använder begreppet justering och menar att det sätt undervisningen sker på måste vara 

responsivt hos den kommunikativa parten. Enligt Björk- Willen (2018) behöver 

undervisning förstås och tas emot utifrån båda partners perspektiv. Respons i 

undervisning sker inte bara intellektuellt som innebär att man ändrar tillvägagångssätt 

eller ändrar sitt sätt att kommunicera på utan är även empatisk. Genom respons sätter 

man sig in i andras situationer och känslor. Önskan att få andra människor att se vad 

man själv ser och har upptäckt har observerats redan hos små barn som försöker visa 

genom att ljuda eller gestikulera. Vidare skriver Björk- Willen (2018) att 

undervisning är en kommunikativ fråga men handlar i förskolan om att göra 

gemensamt. Gemensamt är en grund i begreppet kommunikation och det som kallas 

undervisande kommunikation tar gestalt när det sker en avvikelse av det som 

förväntas. Barn och förskollärare måste förstå varandra och skapa någon form av 

samsyn då det utan detta blir konsekvenserna att det skapas svårigheter för 

förskollärare att bidra till utveckling och lärande. Samsyn är inte något man har en 

gång för alla utan är föränderlig.  

Enligt Björk- Willen (2018) behöver barns erfarenheter från livet utanför förskolan 

och de erfarenheter förskolan möjliggör för dem sättas i relation till varandra (relation 

mellan vetenskapliga och vardagliga begrepp) är både kontinuitet och revolution som 

betyder att undervisning kräver responsivitet på barns erfarenheter, samt erbjuda dem 

utmaningar som möjliggör för nya, annorlunda erfarenheter inom ramen för 

gemensamma aktiviteter. Det som Vygotskij anser som vetenskapliga och vardagliga 

begrepp är sammankopplad med frågan om och vikten av att introducera barn det 

expanderade språket för att kommunicera bortom här och nu. Det expansiva språket 

är väsentligt för det vi kallar utbildning som avser att ge barn möjligheter att få 

erfarenheter och tillgång till varierande kommunikativa redskap som ger möjligheter 

att hantera kommande utmaningar(a.a.). 
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5 Metod 

Kapitlet börjar med att klargöra vilka metoder som använts för den här studien och 

hur de analyserades. Sedan följer information om hur informanter valdes och hur 

metoderna genomfördes. Följande förklaras vilka etiska överväganden som studien 

stod inför och hur de beaktades, även studiens validitet och reliabilitet tas upp. 

Avslutningsvis följer en metoddiskussion.  

5.1 Intervjuer 
Metoden för att besvara min första frågeställning; Vilka strategier har förskollärare 

för att kommunicera med de yngsta barnen? är kvalitativa intervjuer. Med hjälp av 

ljudinspelning, intervjua förskollärare och därefter transkribera dem för att som 

Denscombe (2018) skriver att komma närmare datan. Den här metoden användes för 

att höra förskollärarnas egna erfarenheter, hur de stöttar barns icke verbala 

kommunikation, barns samspel och tankar kring begreppet kommunikation, vilket är 

vanligt i kvalitativa undersökningar. Enligt Denscombe (2018) är personliga 

intervjuer de som är vanligast och lättast att arbeta med men att intervjuaren måste 

tänka på för den så kallade ”intervjuareffekten”. Människor svarar olika beroende på 

hur de uppfattar den som ställer frågorna och om de känner sig genererade eller 

tryckta finns det en risk att den intervjuade bara svarar det som den tror att 

intervjuaren vill höra. Därför är det viktigt att rannsaka sig själv över vad för frågor 

som ställs men framförallt hur de ställs (a.a.). Patel och Davidsson (2018) skriver att 

det är vanligt att inleda med neutrala frågor och att man hela tiden bör vara neutral 

och inte göra uttalanden om det den intervjuade säger, vilket har tagits i beaktning i 

den här studien. 

Enligt Denscombe (2018) är det lättast att ha någon form av planering gjord så som 

tid, plats och datum eller frågor. En ram för intervjuerna användes (se bilaga 2) så det 

skulle bli hanterbart och lättare att koda och jämföra svaren i transkriberingen i en 

fenomenografisk analys. 

5.2 Observationer 
En andra metod valdes för att få svar på min andra frågeställning; Hur kommunicerar 

de yngsta barnen med förskollärare för att bli förstådda? Observationer. Denna metod 

används för att observationer är den metod som är mest användbar när vi ska samla 

information kring beteende i naturliga situationer enligt Patel och Davidsson (2018). 

Patel och Davidsson (2018) menar även att när studier görs på barn med icke verbal 

kommunikation är observation den enda möjligheten att få svar. Observation är en 

bra metod i samband med explorativa, med undersökningar då den ger bredare grund 

för andra undersökningstekniker och stärker validiteten i den kvalitativa 

undersökningen (a.a.). Med explorativ undersökning menas att forskaren hämtar så 

mycket kunskap som möjligt inom ett visst område och kan kopplas till studien 

(Vetenskapsrådet, 2017). I observationen fanns inget förutbestämt schema då de 

syftade till att nå så mycket kunskap som möjligt om hur barnen medierade med 

förskollärare när de inte använde verbal kommunikation. 
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5.3 Urval 
Denscombe (2016) beskriver passande fördelar med ett så kallat bekvämlighetsurval 

(a.a.). Informanterna, i mitt fall förskollärare som finns i närområdet gör att 

genomförandet av intervjuerna blir enkel samt att tidsaspekten gynnar studien. 

Bekvämlighetsurvalet ledde till snabba svar från både förskollärare, vårdnadshavare 

och chef. 5 förskollärare valde att tacka ja till intervjuer och 3 vårdnadshavare svarade 

ja till att deras barn fick delta i observationer, vilket gav mig tillåtelse att observera 4 

barn då två var syskon. Barnen är i åldrarna 1-2 år för att det var av vikt att de inte 

skulle använda sig av verbal kommunikation för att mediera. Inget barn visade något 

missnöje med min närvaro utan var mer nyfikna på mig så observationerna behövde 

inte avbrytas. En observation blev så osammanhängande att den inte kunde användas 

i studien och valdes därför bort. 

5.4 Genomförande 
Nedan presenteras de förberedelser som gjordes inför studien. Även hur intervjuerna 

och observationerna genomfördes förklaras i detta avsnitt. 

5.4.1 Förberedelser 

För den här studien kontaktas en av cheferna på förskolorna som jag arbetat på innan 

via telefon där syftet med min studie förklarades. Jag vet att de förskolorna som den 

chefen ansvarar för arbetar efter kollegialt lärande (samspel), vilket kopplas till teorin 

i studien. Därför valdes det här området med denna chef för att få ut så mycket 

användbar information som möjligt då de arbetar på en medveten nivå. Chefen gav 

sitt godkännande och gav ut förskollärarnas mail adresser som arbetar på för studien 

aktuell förskola. Vilken förskola som blev aktuell för min studie valdes inte ut av mig. 

Förskolechefen presenterade verksamheten och tyckte den passade min studie. 

Förberedelserna för intervjuerna var att formulera en ram för frågor (se bilaga 2) och 

ett informationsbrev till förskollärarna där de kunde läsa sig till studiens syfte (se 

bilaga 1). Förberedelser inför observationerna var att skriva ett informationsbrev till 

barnens vårdnadshavare (se bilaga 3) för att få deras godkännande då detta krävs då 

barnen är under 18 år. Detta informationsbrev låg på respektive avdelning och 

samlades in av förskollärarna när en vårdnadshavare skrivit under. 

5.4.2 Intervjuer med förskollärare 

Intervjuerna genomfördes först. Fem intervjuer ägde rum på förskolan, varav fyra 

spelades in med ljudupptagning på medhavd dator som efter intervjuerna förvarades 

hemma för att obehöriga inte skulle få tag i ljudfilerna. En förskollärare avböjde till 

ljudinspelning så vid den intervjun fördes istället anteckningar. De första frågorna (se 

bilaga 2) var neutrala då Patel och Davidsson (2018) skriver att ha det som 

öppningsfråga för att intervjun då blir mer avslappnad.(a.a.). Resterande frågor 

syftade till att nå djupare förståelse kring deras syn på kommunikation och hur de 

arbetar med begreppet i förskolan med de yngsta barnen. 

Patel och Davidsson (2018) skriver att fördelen med att göra löpande analyser är att 

minnet är färskt vid transkriberingen och empirin blir mer levande genom detta 
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arbetssätt. Därför valdes för den här studien att transkribera empirin från intervjuerna 

innan observationerna genomfördes. 

5.4.3 Observationer 

Observationerna ägde rum på samma förskola som de intervjuade förskollärarna när 

transkriberingen av intervjuerna i princip var avklarade, vilket var ungefär en vecka 

senare. Observationerna genomfördes vid påklädningssituation, i utemiljö och vid 

lek. Barnen som observerades hade inte det verbala talet utan kommunicerar och 

medierar med sin omgivning på andra sätt. Jag var inte delaktig i någon observation 

med barnen utan satt eller stod en bit ifrån och antecknade vad jag såg. Patel och 

Davidson (2018) skriver att som deltagande observatör kan gruppens naturliga 

beteenden störas vilket tidigare erfarits, därför genomfördes alla observationer som 

icke deltagande observatör. Det som kan ses som nackdel ifall man är en okänd 

observatör ses mer som etiska överväganden, att man kränker i det här fallet barnens 

integritet. Därför behöver observatören vara ständigt uppmärksam (a.a.). Jag frågade 

även förskollärarna som var närvarande att kontrollera om något av barnen kände sig 

obekväm och hade då avslutat observationen. 

5.5 Analysmetoder 
I följande avsnitt presenteras hur den kvalitativa empirin analyserades genom två 

vetenskapliga förhållningssätt. En fenomenografisk och en hermeneutisk analys. 

5.5.1 Fenomenografisk analys 

Fenomenografi är ett vetenskapligt förhållningssätt som enligt Patel och Davidsson 

(2018) kan räknas som empirinära och har gemensamt med fenomenologi att tolka 

människors uppfattningar vilket är ett centralt begrepp inom fenomenografin. 

Fenomenografen arbetar ofta med kvalitativa intervjuer vilket den här studiens första 

frågeställning bearbetar. Patel och Davidsson (2018) skriver att den 

fenomenografiska analysen sker i fyra steg för att skapa sig en teori eller hypotes. Det 

första steget är att bekanta sig med data för att få en helhetsbild. I studien lästes det 

transkriberade materialet många gånger för att få ett sammanfattande intryck. Det 

andra steget i en fenomenografisk analys enligt Patel och Davidsson (2018) är att 

urskilja likheter och skillnader i intervjusvaren. Det här gjordes genom att jämföra 

informanternas svar. Det tredje steget är enligt Patel och Davidsson (2018) att 

kategorisera uppfattningar i beskrivningar. Det här steget genomfördes genom att 

urskilja kategorier där tolkningarna i intervjuerna samstämde med varandra. Fyra 

kategorier blev synliga ur informanternas svar: Samspel som strategi för 

kommunikation, förhållningssätt som strategi för kommunikation, inkludering som 

strategi för kommunikation och lek och pedagogisk miljö för kommunikation. Det 

sista steget i en fenomenografisk analys enligt Patel och Davidsson (2018) är att 

studera struktur i kategorisystemet där forskaren studerar svaren från intervjuerna tills 

mönster blir synliga och dessa ska inte gå in i varandra utan varje utsaga får en 

kategori. Dessa kategorier sätts sedan i relation till varandra (a.a.). 

5.5.2 Hermeneutisk analys 

Ett annat vetenskapligt förhållningssätt som Patel och Davidsson (2018) tar upp är 

hermeneutik. Hermeneutik betyder tolkningslära som syftar till att försöka uppfatta 
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och förstå människor. Inom hermeneutiken menas att människan är av språklig natur 

och att vi genom kommunikation kan skaffa oss kunskap (a.a.). Därför ansågs denna 

analysmetod passa observationerna då det är en av frågeställningarna i studien. Patel 

och Davidsson (2018) menar att en hermeneutiker vill förstå människor och tolkar 

dem via kommunikationen. De menar även att människor har intentioner som yttrar 

sig i handling (a.a.). I studien genomfördes observationerna som ett sätt att förstå små 

barns kommunikation. Tre av observationerna transkriberades utan problem medan 

den fjärde förblev ofullständig och kunde därför inte bidra med empiri, denna 

observation valdes därför bort. 

5.6 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidson (2018) skriver att begreppet validitet (trovärdighet) i en kvalitativ 

undersökning handlar om att upptäcka företeelser, att tolka, förstå, beskriva 

uppfattningar som gäller hela undersökningsprocessen. Begreppet Reliabilitet 

(tillförlitlighet) i en kvalitativ undersökning kopplas till om intervjuaren lyckas fånga 

det unika i t.ex. intervjun. På detta sätt närmar sig reliabilitetsbegreppet och 

validitetsbegreppet varandra i en kvalitativ undersökning. Dessa begrepp står 

varandra så nära att forskare som utför kvalitativa undersökningar sällan använder 

begreppet reliabilitet. (a.a.) 

Vidare skriver Patel och Davidson (2018) för att forskaren ska få trovärdighet så ska 

läsaren av studien kunna bilda sig en egen uppfattning om trovärdighet och 

tillförlitlighet vilket kallas för kommunikativ validitet. Detta kan innebära att man 

som forskare låter informanterna få ta del av resultatet för att ge återkoppling till 

forskaren (a.a.) Informanterna fick ta del av transkriberingen i den här 

undersökningen för att ge kommentarer på tolkningarna som gjorts. 

5.7 Etiska överväganden 
Enligt vetenskapsrådet (2017) är etiska överväganden av stor betydelse för all 

forskning för att den ska kunna användas för att utveckla vårt samhälle. I forskning 

så handlar det om etiska överväganden och vad som är rättmätigt eller inte. Intresset 

för kunskap är ett sådant övervägande, den kan vara värdefull om den kan bidra till 

utveckling. Men i ny kunskap måste medverkande i forskning beaktas för eventuella 

risker. Enligt vetenskapsrådet (2017) bidrar tillämpad forskning till att genom 

kunskap förbättra kommunikationsstrategier vilket en här studien syftar till. Enligt 

vetenskapsrådet (2017) finns det fyra allmänna huvudkrav som konkretiserats ur det 

grundläggande individskyddskravet inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning vilket ska följas i all sorts forskning. 

Det första kravet är informationskravet som menar att forskaren ska informera alla 

som berörs av forskningen om vad forskningen har för syfte. Det här kravet har 

uppfyllts genom att alla berörda av studien har fått information om vad som ska göras, 

hur det ska genomföras och varför det ska genomföras. 

Det andra samtyckeskravet är att alla deltagande har rätt att ge sitt samtycke till 

medverkan och barn som är under 18 år behöver vårdnadshavares godkännande för 

att delta (Vetenskapsrådet, 2017). I studien gav både förskollärare och 
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vårdnadshavare sitt godkännande. Om barnen visat missnöje så hade observationerna 

i studien avbrutits. 

Det tredje huvudkravet är konfidentalitetskravet vilket handlar om de uppgifter som 

ges ut i en undersökning. De ska behandlas aktsamt och personuppgifter ska inte 

obehöriga kunna ta del av (Vetenskapsrådet, 2017). I studien nämns inga namn på 

förskolor eller personer som deltagit utan presenteras som förskollärare 1, 

förskollärare 2 osv. Materialet har behandlats och förvarats konfidentiellt.  

Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjande kravet som betyder att insamlade 

uppgifter om personer endast får användas i avsedd undersökning och forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2017). Det här kravet uppfylldes genom att endast berörda 

personer fått ta del av studiens resultat. Den kvalitativa empirin i den här studien 

kommer att raderas när studien blivit godkänd av examinator. Detta var även något 

som nämndes i intervjuerna. 

5.8 Metoddiskussion 
För att samla in empiriskt material till den här studien gjordes kvalitativa intervjuer 

och observationer vilket ansågs vara de mest lämpliga sätten för att få ett informativt 

material till studiens resultat och analys. Intervjuerna användes för att få svar på min 

första frågeställning och observationerna för att få svar på min andra frågeställning. 

Det som kan ha påverkat resultatet i en av intervjuerna var den som avböjde till 

ljudinspelning. I den intervjun skrevs svaren istället ner kortfattat för att senare 

skrivas ner mer utförligt. I den intervjun var det svårt att ställa följdfrågor då jag 

istället koncentrerade mig på att skriva och transkriberingen blev inte lika ordagrann 

som de intervjuerna med ljudupptagning blev. Det finns en risk att det som inte kändes 

viktigt för stunden senare glömdes bort vilket kan innebära att betydande information 

inte kom med. Vidare genomfördes intervjuerna av enbart mig vilket kan innebära att 

om någon annan varit med kunde svaren tolkats på annat sätt. Därför valdes det 

strategiskt att arbeta med kommunikativ validitet för att informanterna skulle få ta del 

av resultatet och tolkningarna. Återkopplingen som gavs var positiv och bara få 

ändringar gjordes i transkriberingen.  

Metodvalet har granskats kritiskt i efterhand och urvalet av fem informanter och tre 

observationer kan i efterhand kännas tunt. Fler informanter och observationer hade 

gett mer empiriskt material, vilket hade resulterat i djupare inblick i 

frågeställningarna. Det hade kunnat ge större spridning om den kvalitativa metoden 

ägde rum på mer än en förskola då och variationen hade också blivit större. Utifrån 

de förutsättningar som den här studien haft är jag ändå nöjd med det resultat studien 

fått då bearbetning av materialet tog lång tid och som ensam skribent var tidsramen 

svår. 
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6 Resultat och analys 

Avsnittet visar resultat av intervjuer och observationer samt analys av respektive. 

Informanternas uttalande kommer att citeras för att förtydligas. Analys av resultatet 

kommer att ställas mot relevant forskning som presenterats tidigare i studien. För att 

förhindra för mycket upprepning i studien valdes att knyta ihop resultat och analys. 

Det blir även lättare att urskilja den röda tråden i studien på detta sätt. 

6.1 Resultat och analys intervjuer 
Svaren från intervjuerna analyserades med särskilt fokus på följande frågeställning: 

- Vilka strategier har förskollärare för att kommunicera med de yngsta barnen? 

 

Efter att ha transkriberat intervjuerna i en fenomenografisk ansats och kategoriserat 

informanternas svar har dessa fyra kategorier framkommit ur studiens empiri och 

kommer att ställas i relation till den tidigare forskningen och teorianknytning som 

presenterats tidigare. Avslutningsvis kommer dessa kategorier sättas i relation till 

varandra vilket avslutar den fenomenografiska analysen. De fyra kategorierna är: 

- Samspel som strategi för kommunikation 

- Förhållningssätt som strategi för kommunikation 

- Inkludering som strategi för kommunikation 

- Lek och pedagogisk miljö för kommunikation 

6.1.1 Samspel som strategi för kommunikation 

Informanterna som intervjuades för den här undersökningen tyckte att samspelet för 

kommunikation är viktigt för alla barn i förskolan vilket även Vygotskij enligt Säljö 

(2014) gör, då Vygotskij betonar språks betydelse för barns lärande och utveckling. 

Lärandet sker främst i en social process och informanterna var överens om att samspel 

är centralt för utveckling och lärande. Shins (2012) skriver om att barn vill samspela 

med sin omgivning vilket även informanterna har som synsätt genom att se på dem 

som kommunicerande utan verbal kommunikation. I den sociokulturella teorin är 

samspelet ett redskap för utveckling och lärande enligt Säljö (2014). Informanterna 

nämner exempelvis: 

”På förskolan lär vi tillsammans med barnen, vi reflekterar tillsammans, vi 

kommunicerar hela tiden med varandra, sätter ord på vad vi gör tillsammans.” 

(Förskollärare 3) 

”Vi arbetar efter kollegialt lärande på denna förskola. Vi tror att vi lär barnen 

bäst genom att vi är med dem i olika situationer” (Förskollärare 2) 

Enligt informanterna skulle det inte bli en pedagogisk verksamhet utan 

kommunikation, i kommunikation är stöd och respons viktiga strategier och verktyg 

att använda. Allt samspel och all gemenskap skulle inte finnas där utan medveten eller 

omedveten kommunikation. Vygotskij (2001) menar för att kunna behärska något på 

egen hand måste ett lärande ske med hjälp av någon annan. Det här kallar han den 

proximala (närmaste) utvecklings zonen, det kan förtydligas som tidigare med 

egenritad figur. 
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Figur 1. Egenritad modell av den proximala utvecklingszonen 

Genom att informanterna benämner lärandet som något de gör tillsammans med 

barnen menar de att stöd och respons är en del av deras arbetssätt, eftersom de är 

nycklar för vidare utveckling (se Black & William 1998). Björk- Willén (2018) och 

informanterna ser de små barnen som sociala och samspelande människor som har 

något att berätta, vilket sker i ett samspel. 

6.1.2 Förhållningssätt som strategi för kommunikation 

En annan strategi för kommunikation är enligt informanterna deras förhållningssätt.  

De ansåg det viktigt att fånga här och nu ögonblick i förskolan vilket kan kopplas till 

det Stern (2005) skrev om att fånga ögonblicket. En förskollärare tyckte det var viktigt 

att gå ner på barnens nivå för att möta dem och ge det stöd som behövs i varje situation 

vilket enligt Hammond och Gibbons (2005) är den oplanerade mikrostöttningen. ”Vi 

måste tycka det vi gör är roligt” sa två informanter och en pratar om ”närvaro för att 

stötta barnen” vilket är parallellt med det Johansson (2011) skriver. Två informanter 

sa 

”Det är viktigt att vi är bra förebilder och att vi är engagerade och med barnen 

hela tiden” (Förskollärare 3) 

”Om vi ska gå ut och jag är stressad så märker jag att barnen också blir stressade. 

På/av klädning tycker jag är ett bra tillfälle att kommunicera tillsammans med 

barnen. Man sitter ner med dem och pratar och visar kläderna de ska ha på 

sig”(Förskollärare 5) 

Engagemang var ett begrepp som återkom under intervjuerna. En förskollärare 

nämnde att det märktes stor skillnad om alla pedagoger som arbetar på avdelningen 

är engagerade i det de gör så det blir en lustfylld tid för barnen eftersom de känner 

om den vuxne är intresserad eller inte. För att det ska bli ett samspel måste 

engagemang finnas. Genom engagemang yttrar sig stöttning. ”Vi vill hjälpa barnen” 

Det barnet klarar på 

egen hand 

Den proximala 

utvecklingszonen (Barn 

lär med stöd)  

Det barnet inte kan 
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och ”Vi försöker fånga barnen här och nu” sa två förskollärare. Stöttning betyder 

enligt informanterna att hjälpa någon annan och att sker dagligen på förskolan och är 

parallellt med Björk-Willén (2018) skriver om responsarbete. 

6.1.3 Inkludering som strategi för kommunikation 

Enligt informanterna sker kommunikation på många olika och unika sätt. Det kan 

vara bilder, tecken som stöd och kroppsspråk. Informanterna visade medvetenhet 

kring detta och sa att de arbetade efter detta för att kunna kommunicera med alla barn 

för att det ska vara inkluderande på förskolan. 

”I förskolan arbetar vi med alla barn. Alla barnen här har rätt till att 

kommunicera och mötas på likvärdigt sätt” (Förskollärare 4) 

Genom kommunikation uttrycker vi känslor och tankar. Precis som Vygotskij enligt 

Säljö (2014) beskrev är mediering ett grundläggande begrepp för förskollärarna, att 

barn med hjälp av sina ”verktyg” förstår sin omvärld.  

”Vid matsituationer använder vi mycket TAKK med de yngsta barnen. Vi gör 

tecken för mjölk och visar sedan mjölken för att barnen ska få djupare förståelse 

för språket. Då ger vi dem både ett ord och tecken”(Förskollärare 1) 

”Om ett barn har behov av särskilt stöd exempel TAKK så använder jag det med 

alla barn på avdelningen så att jag inte stöter ut det här barnet från gruppen” 

(Förskollärare 5) 

Informanterna tyckte att TAKK är ett bra sätt att arbeta med de yngsta barnen på 

förskolan vilket forskaren Goldin- Meadow (2014) är ett bra sätt då man genom att 

kobinera tal med gester ökar barns ordförråd. Förskollärarna får bekräftelse på att det 

fungerar då de ser att barnet använder gester när de vill förmedla något. Två av 

informanterna sa att de har en handbok på respektive avdelning med olika tecken men 

att de kan bli bättre på att använda den. Vidare tyckte alla informanterna att det är upp 

till varje förskollärare att vilja förstå det barnen förmedlar för att skapa möjligheter. 

Det är viktigt att hela personalgruppen har samma barnsyn och arbetar likadant med 

barnen. 

6.1.4 Lek och en pedagogisk miljö som strategi för kommunikation 

Fyra av fem informanter nämnde leken som något centralt i förskolans verksamhet. 

De ansåg att det var viktig att man var delaktig i de yngre barnens lek. Precis som 

Palla (2011) skrev att man som förskollärare kan välja att vara delaktig eller inte i 

barns lek. De intervjuade förskollärarna tyckte att i de yngre barnens lek bör vi vara 

delaktiga och lyssnande för att kunna stötta dem vidare eller göra så kallade inputs 

genom att exempelvis tillföra material. Leken är ett bra verktyg för att kommunicera 

med de små barnen enligt informanterna. 

”Här är vårt lutande plan. Barnen gillar att leka med bilar här just nu. De gör 

olika ljud och effekter med kroppen vilket ger oss många möjlighet att fånga 

dem och kommunicera med dem. Jag brukar också använda mycket 

kroppsspråk när jag leker med barnen här, samtidigt som jag benämner det de 

gör. Men detta gör jag också för att förstärka mina signaler.” (Förskollärare 5) 
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Miljön i förskolan var genomtänkt på förskolan jag besökte. Allt material var i 

barnens nivå och kopplades ihop med förskolans läroplan på olika stationer. De 

arbetade just då med naturvetenskap och det lutande planet med de yngsta barnen. I 

miljön fanns handdockor tillgängliga som förskollärarna använder som ett 

kommunikativt redskap. ’’Vi använder gärna handdockor om det uppstår ett dilemma 

för att det är lättare för barn att förstå varandras eller våra känslor via dessa’’ säger 

en förskollärare vilket kopplas till det Forsberg Ahlcrona (2012) skriver om dessa 

som medierande redskap. Symboler är ett annat redskap i miljön som finns på denna 

förskola vilket Magnusson & Pramling Samuelsson (2019) i sin forskning skriver är 

ett hjälpmedel för kommunikationen.  

Enligt Skolverket (2018) ska miljön stimulera till språkutveckling. Barn ska få 

möjlighet att tänka, lära och kommunicera i olika situationer. Eftersom miljön är 

genomtänkt på den här förskolan, nämnde informanterna att de ”ser skillnad på om 

miljön inte är genomtänkt och oföränderlig”, då de ser miljön som en hjälpande hand 

i sitt arbete eller ’’en extra pedagog’’. Två förskollärare anser att miljön inte ska vara 

statisk utan förändras efter barngruppens behov och intressen. 

6.2 Resultat och analys observationer 
Nedan följer resultat av de observationer som genomfördes och analyserades i en 

hermeneutisk analysmetod. Observationerna analyserades med särskilt fokus på 

följande frågeställning och fokus låg på hur barnen kommunicerade. 

- Hur kommunicerar de yngsta barnen med förskollärare för att bli förstådda? 

 

Efter att ha transkriberat observationerna i en hermeneutisk ansats skapades tre 

rubriker knutna till de observations situationer som förekommer i denna studie. Dessa 

tre rubriker är knutna till studiens empiri och kommer att ställas i relation till den 

tidigare forskningen och teorianknytning som presenterats tidigare. De tre rubrikerna 

är: 

- Observation vid påklädning 

- Observation vid lek 

- Observation vid utevistelse  

6.2.1 Observation vid påklädning 

Barnen ska gå ut på gården innan lunch. En förskollärare börjar ta ut tre barn i hallen 

varav en som jag fått tillåtelse att observera.  

– ”Nu ska vi klä på oss, det är kallt ute idag” säger förskolläraren. 

Barnet visar att det vill ha hjälp genom att hämta sina stövlar. 

– ”Du måste börja med overallen, kan du hämta den?” säger förskolläraren med ett 

leende. 

Barnet lunkar till hyllan men får inte ner overallen från kroken. Barnet blir otåligt och 

börjar dra i den men ger snabbt upp och går då tillbaka till förskolläraren och tar denne 

i handen. Barnet visar att det vill att förskolläraren ska följa med.  
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– ”Ja jag kommer, får du inte ner din overall?” Förskolläraren hjälper barnet att ta 

ner overallen och klär därefter overallen på barnet. 

– ”Nu kan du ta på dig dina stövlar” säger förskolläraren.  

– ”Jag hjälper dig att ta ner vantar och mössan, kan du försöka få på dig dem själv?” 

Förskolläraren lägger fram barnets kläder medan barnet kämpar med sina stövlar. 

Barnet börjar bli otåligt igen men förskolläraren ser barnets ansiktsuttryck. 

– ”Jag ser att du behöver hjälp, kom.” Barnet ser lite sur ut men nickar lite och sätter 

sig i förskollärarens knä. 

– ”Vart ska mössan vara?” frågar förskolläraren barnet. Barnet klappar sig på 

huvudet och skrattar. 

– ”Ja just det, på huvudet ska mössan vara.” Barnet visar att det inte vill ha vantarna 

på sig när förskollärarna böjer sig fram för att nå dem. Barnet håller fram båda händer 

som ett stopptecken. 

– ”Vill du inte ha vantar? Nähä men det är rätt kallt ute. Men vi kan lägga dem i 

fickan så vi ta på dem om du blir kall sen.” 

Barnet tittar på förskolläraren igen med ett gladare uttryck när det inser att 

förskolläraren inte kommer klä på vantarna. 

6.2.1.1 Analys av observation vid påklädning 

I ovan beskriven observation är stöttning (se Boblett 2012) och respons (se Hattie & 

Timberley 2007) användbara begrepp att koppla till hur barnet kommunicerar. Barnet 

behöver stöd och svarar på responsen det får. I situationen kan även den proximala 

utvecklingszonen användas för att förklara hur barnet stöttas för att lära sig klä på sig 

själv med hjälp av en vuxen och hur responsen ’’tar barnet framåt’’. Det här barnet 

visar tydligt genom sitt kroppsspråk att det behöver stöttning när det ska klä på sig 

genom att hämta förskolläraren då det inte får ner sin overall från sin krok och heller 

inte får på sig den själv. Genom att stötta barnet med saker de inte kan på egen hand 

hjälper förskolläraren barnet att klara av det vid ett senare tillfälle vilket även den 

proximala utvecklings zonen syftar till. Denna situation är oplanerad och kallas för 

mikro-stöttning (se Hammond och Gibbons 2005). Barnet kan med hjälp av stöd klä 

på sig sina ytterkläder. Barnet använder sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck och olika ljud 

för att visa missnöje och glädje. Barnet visar vilka avsikter det har genom denna så 

kallade mediering.  

6.2.2 Observation vid lek 

Två barn leker med bilar tillsammans vid ett lutande plan som finns i ett av rummen 

på förskolan. En förskollärare sitter tillsammans med barnen. Ett av barnen tar den 

andras bil när den är på väg ner mot marken. Barn 1 börjar gråta och uttrycker ilska. 

-”Ojdå vad är det som händer?” frågar förskolläraren som suttit en bit ifrån och 

observerat händelsen. Barn 1 börjar gråta och pekar på barn 2 för att visa med fingret 

att det handlar om bilen. 
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– ”Hade du den bilen först?” säger förskolläraren och pekar på bilen. Barn 1 nickar. 

Förskolläraren vänder sig till barn 2 och säger 

– ”Barn 2, kan du lämna tillbaka bilen till barn 1 om den hade bilen? Ser du hur 

ledset barn1 är nu” då förskolläraren ser att barn 2 har två bilar i händerna. 

Förskolläraren förklarar det för barn 2. 

– ”Du hade den röda bilen först och barn 1 den gula bilen så du får lämna tillbaka 

den. Om du vill leka med den gula bilen så kan ni bytas av om en liten stund.” Barnen 

accepterar det förskoleläraren nämner och visar att de förstått vad förskolläraren sagt 

då barn 2 lämnar tillbaka bilen till barn 1. De fortsätter leka en kort stund till sedan 

går barn 1 därifrån och lämnar den gula bilen på golvet, men barn 2 tar inte upp den 

utan sitter med sin röda bil i handen och tittar efter barn 1. 

6.2.2.1 Analys av observation vid lek 

Även i ovan observation känns stöttning och mediering (Boblett, 2012) som bra 

begrepp för att förklara vad det är som sker mellan barnen. Samspel är också ett 

användbart begrepp för att förklara situationen eftersom två barn leker tillsammans 

och samspelar vid det lutande planet. Barn 1 förmedlar sitt missnöje när barn 2 tar 

bilen som barn 1 har lekt med. Förskolläraren har varit närvarande för att kunna stötta 

vid behov. Barnen ersätter den verbala kommunikationen med skrik och kroppsspråk 

för att kommunicera med förskollärare och får omedelbar respons vilket Black och 

William (1998) skriver som viktigt för barns lärande och Hattie och Timberley (2007) 

menar att mellanrummet mellan barns utvecklingsnivåer minskar om de ges respons. 

De förmedlar även till varandra genom sitt kroppsspråk vilket Maltén (1998) 

beskriver som det sätt små barn gör sig förstådda på. 

6.2.3 Observation vid utevistelse 

Barnen är ute på gården och leker. Ett barn kommer stapplande och närmar sig 

förrådet. En av förskollärarna uppmärksammar att barnet försöker öppna dörren men 

inte riktigt når upp till handtaget. Förskolläraren går fram och frågar ”Oj har dörren 

gått igen, ska vi öppna den igen?” barnet tittar då på förskolläraren och pekar på 

dörrens handtag. Förskolläraren öppnar dörren, barnet går in och kommer ut med en 

spade. När barnet går förbi förskolläraren som står kvar vid dörren tittar barnet upp 

på och ler. Förskolläraren ler tillbaka och säger ”Vilken tur att jag såg att du ville in 

så att du kunde hämta en spade” för att bekräfta barnets leende. 

6.2.3.1 Analys av observation vid utevistelse 

I den här observationen ersätts den verbala kommunikationen med ett leende från 

barnet. Det här barnet kan inte säga tack men väljer då istället att använda 

kroppsspråket för att förmedla sin tacksamhet för att förskolläraren öppnade dörren 

med ett. Förskolläraren stöttar barnet genom att svara på barnets kommunikation och 

ger respons på det barnet visar. Även här ersätts den verbala kommunikationen med 

kroppsspråk vilket Maltén (1998) beskriver som 70 procent utav all kommunikation. 

6.3 Slutsats av resultat och analys 
För att sammanställa resultat av intervjuer och observationer med hjälp av analysen 

som gjorts i avsnittet följer en kort slutsats. 
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De strategier informanterna använder för att kommunicera är användbara hjälpmedel 

att reflektera kring som förskollärare och använda i kommunikationsarbete med de 

yngsta barnen. Att ha medvetenhet kring vilka strategier man som förskollärare kan 

använda sig utav resulterar i att Vygotskijs proximala utvecklings zon fullföljs och 

barn lär sig nya sätt att kommunicera på egen hand. Genom att förskollärare stöttar 

och ger respons sker ett samspel som krävs för att barns utveckling. Observationerna 

i studien visar att barn gör sig förstådda med sitt kroppsspråk och ersätter den verbala 

kommunikationen. Därför behöver förskollärare kunna tolka detta språk precis lika 

mycket som det verbala språket eftersom det är de små barnens enda sätt att göra sig 

förstådda på. 
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7 Diskussion och förslag till vidare forskning 

I följande avsnitt lyfts tankar och reflektioner om frågeställningar utifrån resultat 

kopplat till studiens forskning. Även val av teori diskuteras i relation till den här 

studien och avslutningsvis lyfts förslag till vidare forskning. 

7.1 Vilka strategier har förskollärare för att kommunicera med de 

yngsta barnen? 
Av resultatet framträder att informanterna är medvetna om att barn ersätter och/eller 

förstärker den verbala kommunikationen med sitt kroppsspråk eller andra verktyg för 

att förskollärare ska förstå dem. I verksamheten nämns flertal gånger kollegialt 

lärande (samspel) som den kunskapssyn informanterna har i denna verksamhet, vilket 

innebär att stöttning (se Bobblet 2012) och respons (se Hattie & Timberley 2007) är 

viktiga strategier för förskollärare att använda vid undervisning och lärande med 

denna kunskapssyn. Detta kan förklaras med nedanstående modell av den proximala 

utvecklings zonen associerat med stöttning och respons: 
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Figur 2. Egenritad modell av den proximala utvecklingszonen kopplat till respons och 

stöttning. 

 

I denna modell kan den mittersta rutan i triangeln ses som det stöd som krävs för att 

barnet ska nå målet (det som det inte klarar på egen hand). Av resultatet kan slutsatser 

dras att för att stötta barn på rätt sätt behövs struktur (se Kultti 2012). Informanterna 

i den här studien beskrev stöttning som något som var beroende av vilket 

förhållningssätt de själva hade och att de visste vad stöttning var men att det är på 

olika nivåer beroende på vad barn ska lära sig och vad barnet har för tidigare 

erfarenheter. För att lärandet ska vara kollegialt behöver alla barns inkluderas vilket 

var en viktig punkt för informanterna. 
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 Responsarbete i förskolan är som tidigare nämnt (se Hattie & Timberley 2007) till 

för att minska glappet mellan det barnet kan och det barnet inte kan. I modellen ovan 

kan responsarbetet beskrivas som de linjer som skiljer de olika kunskapsnivåerna åt. 

I förskolan beskriver informanterna att stöttning oftast sker här och nu vilket 

Hammond & Gibbons (2005) kallade mikrostöttning men även den rätta stöttningen 

då förskollärare då fokuserar på att genom stöttning och respons vill att barnet ska nå 

så mycket kunskap som möjligt. I klartext är detta arbetssätt en bra strategi enligt 

informanterna för förskollärare att kommunicera med barn på de olika nivåer de står 

på i sin kommunikationsförmåga.  

På avdelningarna finns handdockor som informanterna använder som kommunikativa 

redskap mestadels för att belysa olika dilemman som sker på förskolan. En docka kan 

i förskolan vara ett bra verktyg för förskollärare då den enligt Forsberg Ahlcrona 

(2012) gestaltar något barn kan förknippa som tänkande och kännande och därför 

skapa ett igenkännande hos barnen själva. Att använda en docka som en strategi för 

barns kommunikations utveckling kan även förena fantasi och fakta då den tydligt 

kan gå över gränsen av vad som är verkligt vilket enligt Forsberg Ahlcrona (2012) 

gynnar barns intellektuella utveckling. Därför kan dockan användas till mycket mer 

än att bara lösa dilemman om den ses som ett verktyg för kommunikation. Leken och 

den pedagogiska miljön ansågs som en extra pedagog enligt informanterna och bör 

stimulera barns språk. På avdelningarna finns olika symboler som beskriver max 

antalet barn som får vara tillsammans vid varje aktivitet då varje aktivitet har ett eget 

syfte kopplat till läroplanen. Detta antal är något som ska främja det kollegiala 

lärandet. Detta relaterar till det Magnusson och Pramling Samuelsson (2019) 

representerar i sin forskning. Symboler berättar något för barnen och de representeras 

på olika sätt, främst genom digitala verktyg. På varje avdelning finns det en Ipad som 

har just ett språkligt syfte med olika symboler och appar som är framtagna för att 

stimulera barns kommunikation. 

7.2 Hur kommunicerar de yngsta barnen med förskollärare för att bli 

förstådda? 
I observationerna som beskrivs i studien använder barn kroppsspråk och ljud för att 

ersätta verbal kommunikation. Barnen i observationerna kommunicerade på olika 

sätt, med olika gester och olika ljud vilket Shins (2012) skriver. Gesterna barnen i 

observationerna gjorde var uttrycksfulla och ville förmedla något vilket samstämmer 

med Goldin- Meadows forskning kring gester. Förskollärare som använder gester 

tillsammans med sitt tal utökar på det sättet barns ordförråd och är ett av de viktigaste 

verktyg till att förstå barnen då detta var barnens främsta kommunikativa förmåga. 

Gester avslöjar information och kan ge indikationer när barn inte förstår t.ex. när barn 

inte kan ett ord använder de ofta gester som förklaring (Novack & Goldin- Meadow 

2015) vilket blev synligt i denna studie t.ex. vid utevistelse när barnet inte kan be 

förskolläraren öppna dörren utan pekar och visar ett leende som tacksamhet. Enligt 

Alibali & Goldin- Meadow 1993 är förskollärare eller utbildade vuxna är bra på att 

utläsa kunskap i gester ser den som ett verktyg och uppmuntrar gärna barn att använda 

sitt kroppsspråk som ett medierande redskap. Det som är viktigt att komma ihåg är 

det Shins (2012) tar upp om att alla barn, oavsett ålder vill kommunicera och samspela 

med andra människor men för att kunna göra det behöver deras kommunikations tas 
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emot oavsett hur de uttrycker den. Barn behöver både stöttning (se bobblett 2012) och 

respons (se Hattie & Timberley 2007) för att fortsätta kommunicera med omvärlden. 

7.3 Teoridiskussion 
Lev S. Vygotskij och den sociokulturella teorin var det självklara valet att koppla ihop 

den här studien med, då den genomsyrar den moderna pedagogiken och psykologin. 

Kommunikation är enligt den sociokulturella teorin nyckeln till barns utveckling och 

lärande vilket den här studien utgår ifrån. I läroplanen för förskolan återfinns mycket 

utav den sociokulturella teorins tankar om att samspel med andra människor är ett 

måste för utveckling och lärande. I den kommande läroplanen som träder kraft 2019 

står följande: 

”Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens 

utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att 

barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. 

Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns 

möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de 

vuxna” (Skolverket s7, 2018) 

Även begreppet stöd (stöttning) återfinns i läroplanen vilket är ett begrepp som 

Vygotskij använde för att beskriva hur barn utvecklas och lär sig nya saker. Följande 

står i läroplanen: 

”Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som 

är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat 

utifrån sina egna behov och förutsättningar (Skolverket s3, 2018) 

Vygotskijs teorier blev stora först efter hans död. Han var verksam i början av 1900-

talet. Om han hade levt i dag, hur hade han då uppfattat dagens samhälle? Hade han 

ändrat uppfattning eller modifierat en del av sin teori. Vygotskij är fortfarande aktuell 

inom pedagogiken och psykologin. Under förskollärarutbildningen är Vygotskoij den 

vars tankar mest blivit lästa, tolkade och det går inte att missta att teorierna kommer 

leva vidare. I den sociokulturella teorin finns begrepp som starkt kopplas ihop med 

den här studiens syfte. Mediering och stöttning är två nyckelbegrepp som återkommit 

i studien. I resultatet har dessa begrepp hjälpt mig att förstå vilka redskap barn 

använder för sin icke verbala kommunikation genom att leta efter hur den verbala 

kommunikationen ersätts och stöttas. Den här studiens frågeställningar har besvarats 

med hjälp av denna teori och dess centrala begrepp. 

7.4 Pedagogiska implikationer 
Denna studie kan förhoppningsvis bidra till att förskollärare kan bli mer medvetna 

om vilka strategier de kan använda för att kommunicera med de yngsta barnen på 

förskolan. Det är viktigt att reflektera över det icke verbala språket för att kunna 

möta det och tolka barns signaler. Ger vi barn tid att förmedla till oss på sitt sätt 

eller arbetar vi som vi alltid gjort på förskolan? Förstår och uppmärksammar vi 

barns signaler? Ger vi dem rätt stöd och respons? Dessa frågor är viktiga i arbetet 

för att stärka arbetet med barns kommunikation. Forskning som presenterats i denna 
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studie yttrar sig att kommunikationsförmåga är A och O för barns utveckling och 

bör därför vara central i verksamheten. I dagens förskola finns det många olika 

redskap att ta till för att ersätta och förstärka den icke verbala kommunikationen 

men det krävs ändå en medvetenhet kring dem. Att ge barn en lärplatta att sitta vid 

utan stöd av vuxen eller genomtänkt val är inte utvecklande. Däremot kan lärplattan 

användas tillsammans av förskollärare och barn och blir då ett kommunikativt 

redskap. 

7.5 Förslag till vidare forskning 
Under den här studiens gång har reflektioner kring vikten av medvetenhet gällande 

kommunikation med barn kommit upp. Informanterna uppgav att ju tidigare barn lär 

sig att kommunicera på olika sätt desto mindre brister kommunikationen i högre 

åldrar eftersom barn kan lära sig att kommunicera på olika sätt redan i tidig ålder 

vilket fick mig att tänka på läslyftet. Just nu debatteras det om läslyftet som startade 

2015 där förskolor och skolor upp till gymnasiet kan ansöka om stöd i 

undervisningen. Läslyftet handlar inte bara om att lära barn att läsa. Det handlar även 

om att låta yngre och äldre barn utveckla sin kommunikation och kunskaper i olika 

sammanhang (Skolverket, 2018). 

Det framkommer på de arbetsplatser jag varit på att barns språk har försämrats såväl 

i tal-, skrift- och läskunnighet. De förskollärare jag har mött under åren vittnar om att 

barn idag har svårare att uttrycka sig, har liten koncentrationsförmåga, lyssnar sämre 

och har sämre ordförråd. Det vore intressant att ta reda på om huruvida läslyftet 

faktiskt gör skillnad då det pågått från 2015 och fortsätter även kommande år. Kan 

medvetenhet kring kommunikation kan vara en viktig del i läslyftet för att förstå hur 

och var man ska börja arbeta kring det? Den här hypotesen vore intressant att forska 

kring och här presenteras därför två frågor för vidare forskning. 

 

- Kan medvetenhet om kommunikation med småbarn förhindra 

kommunikationssvårigheter i skolåldern? 

- Vilka faktorer kan påverka barn i tidig ålder och begränsa barns 

kommunikationsinlärning? 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Till dig som är förskollärare med intresse för kommunikation i alla 

former. 

Hur viktigt är det att förskollärare är språkligt medvetna? I min undersökning 

om kommunikation i förskolan vill jag ta reda på hur förskollärare arbetar med 

den icke verbala kommunikationen och vilken betydelse det har för barn. Min 

förhoppning är att kunna synliggöra betydelsen för barn att vi möter deras 

försök till kommunikation – även om den inte hörs. 

Jag önskar intervjua er för att höra era erfarenheter, tankar och hur ni arbetar 

inom det här området. En intervju pågår ungefär 30 min och är helt frivillig. 

Allt material från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och ingen 

obehörig kommer att komma åt era svar. Alla namn på personer, platser m.m. 

kommer att ändras eller tas bort i min uppsats! 

Jag heter Hannah och läser sista kursen på förskollärarprogrammet i Kalmar 

och har i mitt självständiga arbete valt denna undersökning som är bakgrunden 

till den här intervjun. Du är välkommen att fråga om du funderar på något. 

Hannah Petersson (hp222eq@student.lnu.se) 

Mobil: 0709-78 91 00 

  

mailto:hp222eq@student.lnu.se


 

31 

 

Bilaga 2 

 

Underlag för intervju 

Kan du berätta lite vem du är; hur länge som du har arbetat inom förskolan, i vilken 

åldersgrupp har du arbetat mest, vad är det bästa med att vara förskollärare? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på i arbetet med kommunikation med de yngsta 

barnen?  

Hur arbetar du och arbetslaget med språkutveckling; Vad är svårt, intressant? 

Hur kommunicerar ni, med varandra i arbetslaget och med barnen?  

Tillsägelser, klargörande samtal, perspektivvidgning? Hur kan du förstärka det som 

fungerar bra? Tänk på både verbal och icke-verbal kommunikation. 

Hur gör du för att barnens vardags ska bli för dem begriplig? 

Om ett barn har språksvårigheter; vad får de barnen för stöd?  

Hur stöttar du dem som inte har ett språk ännu; ex. kroppsspråk, bilder, TAKK, 

modersmålslärare? Ge gärna exempel på ett tillfälle. 

Vilka strategier använder du för att behålla ditt professionella "jag" även i pressade 

situationer? Ge exempel! 

Hur uppmuntrar du/ni barnen att kommunicera med varandra? 

Vad skulle du vilja utveckla på i arbetet med språkutveckling; Tid, kunskap? 
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Bilaga 3 

 

Hej vårdnadshavare!  

I den kommande läroplanen för förskolan som träder kraft 1 juli 2019 kan vi utläsa: 

” Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska 

därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att 

uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på 

olika sätt. Förmåga att kommunicera och samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring”. 

(Skolverket, 2018)  

I mitt självständiga arbete har jag valt att skriva om den icke verbala 

kommunikationen och vad det innebär som förskollärare att vara en närvarande och 

en lyssnande pedagog och stötta barnen i vardagen mot den verbala 

kommunikationen. För att skapa djupare förståelse för samspelet mellan barn och 

förskollärare önskar jag därför observera era barn i deras vardag på förskolan, hur de 

tar kontakt och vad som händer sedan. Allt material kommer endast att användas som 

underlag i mitt examensarbete. 

Det är helt frivilligt för barnen att delta och om de visar någon form av missnöje så 

avbryts observationen. Jag har tagit del av vetenskapsrådets regler gällande 

undersökningar så allt material kommer att behandlas efter konfidentalitetskravet. 

Vilket innebär att namn på barn eller platser inte kommer att stå med i min 

undersökning. För att kunna göra en observation behöver jag ert godkännande. Därför 

ber jag er att skriftligen meddela mig senast 10/12. Det finns en lista på respektive 

avdelning som ni kan skriva under med ert och era barns namn. 

Har ni frågor så får ni gärna höra av er till mig! 

Hannah Petersson 

Email: hp222eq@student.lnu.se 

 

Härmed intygar jag att jag tagit del av ovanstående information och mitt/mina 

barn får medverka i observationen. 

 

Ort och datum: __________________________ 

Barnets namn:___________________________ 

Vårdnadshavare underskrift: _________________________ 


