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ABSTRAKT 

Communication in preschool – an observational study of young children's and adults 

communication as well as adults approach in their communication towards children. 

Syftet med studien är att undersöka hur små barn och förskollärare kommunicerar med 

varandra i förskolan. Studien går även ut på att undersöka förskollärarnas 

förhållningssätt. Arbetet grundar sig på kvalitativa observationer i en barngrupp där 

barnen är runt två år. Observationerna genomförs på en förskola centralt belägen i en 

medelstor stad i Sverige.  

I bakgrundskapitlet beskriver vi tidigare forskning om barns icke verbala och verbala 

kommunikation. Där de framkommer att barn kommunicerar redan från födseln i form 

av icke verbal kommunikation så som ansiktsuttryck. Desto äldre barnet blir ju mer 

använder barnet även verbal kommunikation. Vi behandlar även vuxnas kommunikation 

med små barn samt vuxnas förhållningssätt där kommunikation avspeglas beroende på 

förhållningssätt. I vuxnas kommunikation framkommer det att kroppsspråk och gester 

underlättar för barnen för att förstå budskapet. Under vuxnas förhållningssätt redogörs 

det att förhållningssättet påverkar hur kommunikationen sker mellan vuxna och barn. I 

resultatet besvarar vi de syftesfrågor studien utgår ifrån, vilka är ”hur kommunicerar små 

barn och förskollärare med varandra under fruktstunder?” och ”vilka förhållningssätt 

använder förskollärarna sig av i kommunikationen med små barn under fruktstunder?”. 

Det ges även exempel på situationer i resultatet för att underlätta för läsaren. Slutligen 

avslutar vi med ett diskussionskapitel där bakgrundsdelen och resultatdelen kopplas 

samman.  

De slutsatser som vi kan dra efter resultatet är att kroppsspråk och tecken är en stor del 

av både barns och vuxnas kommunikation. De medverkande i studien använder 

kroppsspråk och tecken både omedvetet och medvetet som ett komplement till det 

verbala språket. Vi kan även se en koppling mellan förskollärares förhållningssätt och 

arbetssituationen, där stort antal barn och få förskollärare påverkar.  

 

Nyckelord: kommunikation, små barn, förskola, förskollärare, förhållningssätt, 

kroppsspråk, tecken, verbalt språk. 
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1 INTRODUKTION 
 

Kommunikation hävdar Nilsson och Waldemarson (2007) är en process som sker 

mellan två eller flera personer. Det är många saker som spelar in för att budskapet 

ska tolkas på rätt sätt. Författarna anser också att det lätt kan bli missuppfattningar då 

erfarenhet, värderingar och världsbild påverkar hur personen uppfattar budskapet. 

Kommunikation är således en komplicerad process som dessutom försvåras i 

förskolan då kommunikationen sker med små barn som oftast inte har utvecklat det 

verbala språket. Däremot anser Iverson och Goldin-Meadow (2005) att det finns 

metoder för att underlätta kommunikationen. Forskarna hävdar bland annat att tecken 

och gester kan användas som komplement för det verbala språket. Även Westerlund 

(2009) konstaterar det här då författaren menar att tecken inte kväver lika utvecklade 

motoriska färdigheter som verbalt språk. Shin Minsun (2012) belyser pekandets vikt 

i små barns kommunikationsutveckling. Forskaren hävdar att detta är ett enkelt sätt 

för barnen att visa sin vilja och på så sätt kommunicera med vuxna eller med andra 

barn (a.a.). 

I läroplanen för förskolan står det att förskollärarna ska utveckla och stimulera 

barnens kommunikationsutveckling samt kommunicera med barnen på olika sätt för 

att främja barnens lärande (Skolverket, 2010). Studien kommer därför fokusera på 

hur små barn och förskollärare kommunicerar med varandra.  

En väsentlig del av studien kommer också behandla vuxnas förhållningssätt och hur 

detta förhåller sig i kommunikationen med barn, studien utgår från Johanssons 

(2003) teori om vuxnas förhållningssätt. Förhållningssätten är uppdelade i tre olika 

kategoriseringar. Barn som medmänniskor kännetecknas av att förskollärarna 

försöker utgå från ett barns perspektiv, barns viljor och tankar anses som 

betydelsefulla. Vuxna vet bäst förklarar Johansson som att förskollärarna kan se 

barnens perspektiv men väljer att utgå från sitt eget perspektiv där de handlar utifrån 

vad de själva anser är bäst för barnen och barngruppen. Sista kategoriseringen kallar 

Johansson för Barn som irrationella där förskollärarna inte ser någon tanke bakom 

barns handlingar och utgår enbart från sitt eget perspektiv (a.a.).    
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2 BAKGRUND 
 

I bakgrundskapitlet kommer först en definition på begreppet kommunikation och hur 

budskap skickas och mottags mellan människor. Sedan redovisas hur barn 

kommunicerar genom icke verbal och verbal kommunikation. Bakgrundskapitlet 

beskriver även hur vuxna kommunicerar med barn där metoder som kroppsspråk och 

pekningar beskrivs. Vuxnas förhållningssätt som utgångspunkt i kommunikationen 

med barn är även en del som belyses i kapitlet. Avslutningsvis presenteras den 

teoretiska ramverk som denna studie utgår från.  

2.1  Kommunikation 

 

Kommunikation kan definieras som en process mellan två eller fler personer där det 

mellan personerna skickas budskap (Nilsson & Waldemarson, 2007). Enligt 

författarna har man en idé som man kodar om till ett budskap som sedan sänds iväg. 

Detta budskap tolkas sedan av den person som budskapet skickats till och 

förhoppningsvis uppfattar mottagaren budskapet på samma sätt som sändaren. Det är 

dock inte alltid som mottagaren har samma uppfattning kring budskapet som 

sändaren och då sker det vi kallar för missuppfattningar. Det vill säga mottagarens 

erfarenheter, värderingar och världsbild skiljer sig från sändarens. Något annat som 

författarna lyfter som en viktig aspekt i kommunikation mellan människor är 

kontexten och sammanhanget som budskapet sägs i. Vidare nämns fyra kontexter 

som avgör hur man som mottagare uppfattar budskap olika. Dessa fyra kontexter är 

“det fysiska” som rör plats, tid och yttre händelser, “det psykologiska” som handlar 

om tankar, känslor, erfarenheter, förväntningar, behov, stress och fördomar. Den 

tredje kontexten är “det sociala” som beror identitet, relationer, maktroller och 

eventuella konflikter och den sista kontexten som författarna nämner är det kulturella 

som utgörs av värderingar, attityder, världsbild samt det språk som delas med en 

grupp människor.  

Vidare skriver Nilsson och Waldemarson (2007) att det hos mottagaren krävs en 

förmåga att kunna analysera och tolka det som sändaren uttrycker. Mottagaren 

behöver kunna identifiera den kod som sändaren använder till exempel en dialekt, 

teckenspråk eller ironi.  För att kunna identifiera detta krävs det att mottagaren 

förstår såväl inre som yttre betydelse. Det vill säga det krävs en tolkning av 

mottagaren för att förstå vad sändaren menar, oftast kan mottagaren dra slutsatser om 

vad det är sändaren menar med sitt budskap. Detta kallas för yttre betydelse. Den 

inre betydelsen innebär att man förutom förstår tolkningen i budskapet även förstår 

osagda saker som sändaren kan tilläga i budskapet. Sändaren kan exempelvis säga att 

klockan är kvart över sju men också mena att mottagaren för budskapet är sen till 

mötet (a.a.).  

Nilsson och Waldemarson (2007) sammanfattar kommunikationen som att “utan att 

ta hänsyn till kontexten eller sammanhanget kommer vi göra feltolkningar, dra 

oriktiga slutsatser, förvänta oss avvikande handlingar och beteenden eller 

missbedöma effekterna av kommunikationen” (Nilsson & Waldemarson, 2007:13).  
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2.2 Barns kommunikationsutveckling 

 

I kapitlet om barns kommunikationsutveckling presenteras först den icke verbala 

kommunikationen där det ges exempel på vad icke verbal kommunikation innebär. 

Sedan kommer den verbala kommunikationen beskrivs som process som går från att 

jollra till att använda ord och sätta ihop detta till meningar.  

 

2.2.1 Icke verbalt  
 

Hwang och Nilsson (2011) hävdar att det nyfödda barnet kommunicerar redan från 

början med sin omgivning. Redan under barnets första levnadstimmar kan det 

identifiera var ljud kommer ifrån och vända sitt huvud mot ljudkällan. Det här är 

även något som Jederlund (2011) tar upp, men författaren hävdar också att barn 

söker ögonkontakt med föräldern redan från de första minuterna i livet. Föräldern bör 

då vara inom ett par decimeters avstånd, som till exempel när barnet ammas eller 

ligger i förälderns famn (a.a.). Under de första levnadsmånaderna anser Hwang och 

Nilsson (2011) att barnet främst kommunicerar genom läten för att visa obehag eller 

välbefinnande. Författarna skriver däremot att ju mer föräldrarna lär känna sina barn 

desto mer underlättas kommunikationen och leenden, gäspningar och rapningar kan 

ses som olika kommunikationssätt som barnet uttrycker sig på (a.a.). Jederlund 

(2011) poängterar dock att barn även kommunicerar med hjälp av olika 

ansiktsuttryck och kan visa känslor som glädje, intresse, förvåning, vrede, rädsla, 

skam, avsky och ledsnad. Författaren tar även upp att barn har hundra språk och att 

kroppsspråk är ett av dessa (a.a.).  

 

De amerikanska forskarna Iverson och Goldin-Meadow (2005) visar i sin forskning 

att gester och tecken är tätt relaterade till barns språkutveckling. Forskarna hävdar att 

gesten spelar en viktig roll och underlättar för små barn i deras språkutveckling. 

Forskarna påpekar att det är lättare för barn att uttrycka sig i gester och tecken istället 

för tal. Därför är det även enklare för barn att bilda tvåords- satser med hjälp av 

tecken och tal istället för att bara uttrycka sig med tal (a.a.). Det här är något som 

även Westerlund (2009) håller med om då författaren hävdar att tal kräver en högre 

grad utvecklad finmotorik är vad tecken kräver. Därför är det lättare för barn att göra 

tecken och gester än det är för dem att tala. Författaren påpekar även att fördelen 

med tecken är att man kan göra dem långsamt men fortfarande bli förstådd, vilket är 

något som inte är lika lätt med det verbala språket (a.a.).  

 

2.2.2 Verbalt  
 

Hwang och Nilsson (2011) skriver att barn runt åtta månaders ålder börjar använda 

sig av mer ordliknande läten, joller. Jollret som består av både konsonanter och 

vokaler liknar riktigt tal men saknar den språkliga innebörden som riktigt tal har. 

Under denna tid poängterar Hwang och Nilsson vikten av att barnet får höra det 
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talade språket av omgivningen men även att barnets omgivning kommunicerar med 

barnet. Detta menar författarna hjälper både barnets språkliga och sociala utveckling. 

Westerlund (2009) hävdar att barnets joller förändras beroende på vilka ljud som 

barnet hör. Det betyder att barn i början använder alla sorts ljud i sitt joller men runt 

10 månaders ålder sortera barnet vissa ljud och använder bara de ljud som finns i det 

språket eller språken som barnet hör. Westerlund fortsätter sin förklaring av jollret 

med att beskriva ett samband mellan konsonanter och vokaler. Författaren hävdar att 

barn föredrar att uttrycka sig med vokal + konsonantkombinationer eller konsonant + 

vokalkombinationer (VKV+ KV+KVKV) vilket betyder att skillnaden mellan ljuden 

är maximala. Detta menar Westlund är den stor anledning varför orden mamma och 

pappa är uppbyggda på liknande sätt i många av världens språk (a.a.).  

 

Författarna Hwang och Nilsson (2011) anser att lekar som tittut, övar upp barnets 

kommunikationsförmåga och på så sätt lär sig barnet turordning, som är en viktig 

aspekt när barnet väl lär sig att kommunicera med ord. Westerlund (2009) påpekar 

att barnet behöver ha en objektpermanens för att lekar som tittut ska fungerar. Med 

objektpermanens menas att man vet att någonting finns kvar trots att det inte syns 

just för stunden. Detta anser författaren även är en förutsättning för att barnet ska lära 

sig ord och påbörja ett ordförråd. Anledningen till detta är att barnet behöver komma 

ihåg saker som det inte ser för tillfället för att kunna benämna dem. Detta menar 

författaren sker runt åtta-nio månaders ålder. Situationsförståelse är även något barn 

börjar få runt denna ålder. Det betyder att barnet kan förstå ord i en viss situation 

men har svårt att förstå ordet om barnet inte är i den situationen. Exempel på detta 

kan vara att barnet förstår ordet äta när föräldern plockar fram bestick och mat, men 

inte om man säger det i en annan situation. Westlund skriver sedan om 

klassifieringsförmågan, vilket är något som barn utvecklar någon gång under barnets 

första levnadsår. Denna förmåga gör att barnet börjar kategorisera och ordna upp sin 

omvärld efter olika utmärkande drag, likheter och olikheter (a.a.).  

 
Westerlund (2009) skriver att runt ett årsålder börjar barn säga sina första ord. 

Författaren hävdar att barns första ord bruka vara substantiv och benämningar på 

saker som barnet har i sin närhet, till exempel nalle, lampa, bil eller boll. Barn 

använder sig också tidigt av funktionsord som upp, mer, där och den. Så småningom 

börja även barnet att använd sig utan verb i sitt ordförråd och då påpekar Westlund 

att nytillägnandet av substantiv vanligtvis avtar. Runt denna ålder är det även vanligt 

att barn har en tyst period där de absorbera ett ordförråd men använder det inte 

verbalt än, för att sedan explodera och använda sig utav många nya ord. 

 

2.3 Vuxnas kommunikation med barn  

 

Den svenska forskaren Engdahl (2007) skriver i sin avhandling om yttrandefrihet för 

såväl vuxna som barn. Forskaren hävdar att detta ställer höga krav på förskollärare 

då det är upp till dem att försöka tolka och förstå det barnen säger utifrån sina 

kommunikationsuttryck. Forskaren fortsätter med att barn också kan bli frustrerade 

över att de inte blir förstådda, detta oavsett barnens ålder. Men påpekar också att det 

finns ett flertal hjälpmedel som kan användas för att förstå barnen (a.a.).    
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De amerikanska forskarna Wagner-Cook och Goldin-Meadow (2006) hävdar i sin 

artikel att det inte bara är lättare för barn att uttrycka sig med hjälp av gester och 

tecken utan att det även underlättar för barn att förstå de vuxna om dem komplettera 

talet med hjälp av tecken. Forskarna menar att ju fler uttryckssätt vuxna använder sig 

av desto enklare är det för barnen att förstå. Deras forskning visar även att barn och 

elever härmar och använder sig av de tecken och gester som deras lärare använder 

sig av (a.a). Det här är även något som Daniels (1996) forskning bekräftar. Forskaren 

undersökte hur barns ordförråd ökade när förskollärarna kompletterade det verbala 

språket med tecken. Denna utveckling fortsatte sedan under de första åren i skolan 

även om lärarna där inte använde sig utav tecken. Daniels förklaring till detta 

överensstämmer med Wagner-Cook och Goldin-Meadow (2006) som hävdar att 

orden blir presenterade på olika uttryckssätt och blir då lättare för barnen att förstå. 

Även i den svenska forskaren Kulttis (2013) studie framkommer det att pedagogerna 

använder kroppsspråk och gester för att lättare få barnen att förstå vad de säger vid 

exempelvis måltidssituationer, samlingar och på- och avklädningstillfällen. Vidare 

skriver Kultti att kroppsspråket och gesterna uppfattas som ett komplement till det 

verbala språket när barnen har svårigheter med att förstå vad som sägs. 

Språkutvecklingen främjas genom att pedagoger sätter ord på det barnen inte kan 

uttrycka. Det kan handla om att barn pekar eller ger pedagogen något som innebär att 

barnen vill ha hjälp med något. Genom att sätta ord på det som pedagogen gör samt 

det barnet inte kan säga själv kan det leda till ett fortsatt lärande hos barnet (a.a.). 

Även den amerikanske forskaren Shin Minsun (2012) tar upp pekandet i sin 

forskning och hävdar att det är en viktig del i små barns kommunikation. Genom att 

peka visar barnet var det har sitt fokus på och på så sätt skapas en metod att 

kommunicera med, både med vuxna eller med andra barn.  

Caulfield (2002) är en amerikansk forskare som i sin studie skriver kring babytalk, 

det vill säga hur vuxna talar med små barn. Resultatet i forskarens studie är bland 

annat att vuxna använder en ljusare röst samtidigt som dem också ändrar tonläge och 

talar med ett enklare språk till små barn (a.a). Detta talar även författaren Bjar (2010) 

om men lägger också till att vuxna förutom tonläge även ändrar hastighet och 

betoning när de vuxna talar till små barn. Caulfield (2002) påpekar också vikten av 

att vuxna talar med barnen i vardagliga situationer och sätter ord på det som barnen 

själva inte kan uttrycka verbalt. Detta är även något som den norska forskaren Liv 

Gjems (2012) poängterar och hon anser att den vardagliga kommunikationen med 

barnen är av stor vikt för barnets språkutveckling. Samtidigt som förskollärare/ 

vuxna har ett ansvar att kontinuerligt tala med barnen och bidra till en 

språkutveckling så menar forskaren även att barnet medvetet måste söka sig till den 

vuxne och försöka verbalt tala med denna. 

2.4 Teoretiskt ramverk 

 

Johansson (2003) har i sin egen forskning upptäckt tre olika förhållningssätt som 

pedagogerna har när de jobbar med barn. Pedagogernas sätt att kommunicera med 

barn och deras strategier för att försöka förstå och bemöta barnen avspeglar det 

förhållningssätt pedagogerna har i sin kommunikation med barn.  Forskaren har delat 

in dessa förhållningssätt under tre olika teman: Barn är medmänniskor, Vuxna vet 

bäst och Barn är irrationella.  
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Johansson (2003) menar att Barn är medmänniskor handlar om att pedagogera ser 

barn som personer med egna viljor, önskningar och behov vars perspektiv 

pedagogerna försöker förstå och ta hänsyn till i kommunikationen med barn. Genom 

att försöka möta barn på deras egna villkor samt försöka att få en insikt i barns behov 

och upplevelser så finns det möjlighet för pedagogerna att närma sig barns perspektiv 

och på så sätt följa barnens egna intentioner. 

Vuxna vet bäst förklarar Johansson (2003) med att pedagogerna ser barns tankar och 

viljor men väljer att utgå ifrån sitt egna perspektiv istället. Pedagogerna förstå 

således barnens kommunikation och de viljor barnen uttrycker men väljer att utgå 

från sitt eget perspektiv och vad de anser är bäst för barnen och barngruppen. Det 

betyder att de vuxna anser att deras idéer och intentioner är rätt och därför också det 

som går före barnens idéer och intentioner.  

När pedagogerna behandlar barn som de är irrationella visar Johanssons (2003) 

forskning att det främst handlar om att pedagogerna inte ser någon tanke eller 

mening bakom barns handlingar. I kommunikationen kan detta uttrycka sig genom 

att pedagogerna handlar utifrån vad barnen gör istället för vad deras tanke bakom 

handlingen är. Även om barn kommunicerar ledsamhet eller ilska då pedagogerna 

stoppar handlingar som pedagogerna inte ser någon mening med ignorerar 

pedagogerna barnens kommunikation och utgår bara från sitt eget perspektiv. Detta 

kan leda till att pedagogerna ser barns agerande som utmanande mot de regler som 

verksamheten har då de inte ser intentionen med barnets agerande.  

Johansson (2003) skiljer således mellan barns perspektiv och barnperspektiv. Barns 

perspektiv betyder att man ser världen från barnens synvinkel och vilka intentioner 

barnet har, Johansson ifrågasätter om det verkligen är möjligt att kunna ta ett barns 

perspektiv och om det helt går att sätta sig in i barnets sits. Barnperspektiv påpekar 

författaren däremot innebär att man som vuxen utgår från sitt eget perspektiv för att 

göra det bästa för barnet. Detta kan man koppla till de övriga teman där man försöker 

utgå från barns perspektiv i barn är medmänniskor för att sedan utgå från ett 

barnperspektiv i vuxna vet bäst och barn är irrationella (a.a.).  

Syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen och hur 

förhållningssättet kan påverka hur kommunikationen sker mellan förskollärare och 

barn. Vi har därför valt att utgå från Johanssons (2003) kategoriseringar som 

ramverk för att undersöka detta.  
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3 SYFTE 
 

Syftet med studien är att synliggöra kommunikationen mellan förskollärare och barn 

men också undersöka förskollärarnas förhållningssätt emot barnen i 

kommunikationen.  

 

Frågeställningar:  

- Hur kommunicerar små barn och förskollärare med varandra under 

fruktstunder? 

- Vilka förhållningssätt använder sig förskollärarna av i kommunikationen med 

små barn under fruktstunder?  
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4 METOD 
 

I metodkapitlet presenteras observation som metod för denna studie. Som 

undersökningsgrupp har vi valt en förskola i södra Sverige där 16 barn och 2 

förskollärare medverkar. Genomförandet av observationerna görs med hjälp av Ipad 

och filmades vid fruktstunder. Under forskningsetiska principer förklaras de fyra 

olika kraven samt hur dessa har tagits till beaktning under genomförandet. Slutligen 

presenteras kritik mot den valda metoden, där det bland annat tas upp att det kan vara 

svårt att få med allas ansiktsuttryck.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

 

I denna studie valdes observation som datainsamlingsmetod, detta för att få en så hög 

kvalitet och sanningshalt på undersökningen som möjligt. Oavsett vilken 

datainsamlingsmetod som väljs finns det såväl för- som nackdelar, detta talar 

Denscombe (2009) om. Författaren nämner ett flertal verktyg för att samla in 

material men vid observation som verktyg påpekar författaren vikten av att förhindra 

en snedvridning av såväl urvalsgrupp som av observationsperioderna. Han menar att 

det är viktigt att observationerna är utspridda över alla veckans dagar och inte bara 

begränsad till ett visst tillfälle. En snedvridning menar författaren kan ge läsaren en 

låg validitet och en felaktig bild av hur verksamheten ser ut i verkligheten (a.a.). 

Detta är något vi har med oss i planerandet av observationerna och kommer på så sätt 

försöka få en så ärlig bild av hur verksamheten ser ut i verkligheten, det här gör vi 

genom att försöka filma ett flertal dagar i rad vilket ökar möjligheterna för en 

riktigare bild av verksamheten och det som ska undersökas.  

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen i denna studie består av en barngrupp med 16 barn som alla 

är födda 2012 och två förskollärare. Förskollärarna har varit aktiva inom förskola 8 

respektive 12 år. Förskolan där undersökningen gjordes ligger centralt belägen i en 

medelstor stad i södra Sverige. Stadsdelen består mest av villor eller bostadsrätter 

men även ett fåtal hyreslägenheter. Vi valde att bara utgå från en barngrupp på den 

valda förskolan då vi ansåg att vi hade mer tid och möjlighet att fördjupa oss i 

observationerna på just det stället, istället för att bara gå på ytan hos ett flertal 

barngrupper. Anledningen till att denna barngrupp valdes var för att ena studentens 

verksamhetsförlagda utbildnings handledare arbetade i denna barngrupp.  

Undersökningen pågick i fyra veckors tid och inspelningarna gjordes mestadels 

under förmiddagen då barnen födda 2012 träffades för att ha fruktstund. 

Inspelningarna varade runt 20 minuter per gång och det gjordes tre-fyra inspelningar 

per vecka.  

4.3 Genomförande  

 

Studien grundar sig på observationer som filmades vid fruktstunder i verksamheten. 

Under dessa situationer höll sig den som filmade i bakgrunden och var inte med i 
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själva observationen. Barnen som var med i studien uppmärksammade oftast inte att 

de blev observerade. I och med att den som filmade höll sig i bakgrunden sattes inte 

förväntningar på att barnen skulle agera eller prestera på ett förbestämt sätt. Det här 

skriver författaren Bente Svenning (2011) om och menar att när vi dokumenterar 

barnen förväntar vi oss ofta att barnen ska bete sig samt göra något specifikt när vi 

dokumenterar. Under observationerna filmades barnen och förskollärarna med en 

Ipad vilket gjorde att förflyttningar snabbt kunde göras. 

Innan observationerna kontaktade vi två tänkta förskolor och frågade om intresse för 

deltagande i vår studie. Då vi bara fick godkännande från en förskola valde vi att 

göra alla observationer på den. Eftersom observationerna gjordes under den 

verksamhetsförlagda utbildningsperioden var det bara en av oss som genomförde 

observationerna. Innan insamlingen av materialet började skickades blanketter (se 

bilaga 1) till vårdnadshavare ut där de fick välja att ge sitt godkännande till sitt barns 

medverkande i studien.  

När allt material var insamlat började transkriberingen av allt material. Till en början 

transkriberade vi var för sig för att sedan läsa igenom varandras material. De 

inspelade materialet granskades av oss båda innan vi började kategorisera det vi hade 

transkriberat. För att underlätta kategoriseringen användes olika färger för att lättare 

kunna se olika teman. Utifrån våra syftesfrågor kategoriserade vi sedan in situationer 

som besvarade syftesfrågorna under resultatkapitlet. Då vi utgått från Johanssons 

(2003) kategoriseringar som vårt ramverk placerar vi sedan in de i de tre 

kategoriseringar forskaren har.  

4.4 Forskningsetiska aspekter 

 

De forskningsetiska aspekterna är något som Björkdahl Ordell (2009)  belyser, 

författaren påpekar att det är av stor vikt att man gör de personer som ska vara med i 

sin studie medvetna om bland annat informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och vad dessa fyra huvudkrav innebär. 

Informationskravet innebär att vi som forskare informera de som är berörda av 

forskningens om syftet med forskningen. Det här gjorde vi i den blankett som vi 

skickade ut till vårdnadshavarna där information om studien var inkluderad. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i forskningen själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan och när som helst kan avbryta. I och med att det i studien ingår 

observationer av barn är det vårdnadshavarnas tillstånd som efterfrågas, det är därför 

vi skickade ut en blankett till vårdnadshavarna istället för att fråga barnen. Eftersom 

det är vårdnadshavarna som avgör om barnen får medverka eller inte är vi som 

forskare medvetna om att vi behöver vara observanta på hur barnen reagerar på att 

bli observerade och att barnen kanske inte själva kan avbryta observationen.  

Konfidentialitetskravet är också en del av de forskningsetiska aspekterna vi har tagit 

hänsyn till. Detta krav har vi tagit i be akt då vi behandlat alla medverkande med 

anonymitet, det vill säga att ingen ska kunna förstå av det som framkommer i 

undersökningen vem som sagt eller gjort vad. Vi har därför skrivit fiktiva namn på 

barnen i de situationer som presenteras i resultatet. Det ska heller inte framkomma 

vart undersökningen har gjorts utan mer att beskrivandet av platsen i allmänhet. 

Nyttjandekravet är det sista kravet och innebär att materialet vi samlat in för denna 

forskningsuppgift endast får användas för detta ändamål. Björkdahl Ordell (2009) 
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belyser att om materialet skulle vilja användas till annan forskning måste forskaren 

få en ny tillåtelse ifrån de medverkande. 

 

4.5 Metodkritik 

 

De svenska forskarna Heikkilä och Sahlström (2003) visar i sin studie att det vid 

observationer finns en stor risk att man missar något när man observerar eftersom det 

ofta sitter någon med ryggen tillvänd, vilket gör det svårt att observera ansiktsuttryck 

(a.a.). Det här är något som vi uppmärksammade som ett problem. Då barnen satt i 

ring under många fruktstunder var det svårt att se kroppspråket hos alla barn. Detta 

kunde ha åtgärdats genom att vi hade kunnat använda flera kameror för att filma från 

flera vinklar och på så sätt fått med allas kroppspråk.  

Svenning (2011) skriver om barns rätt att säga nej till att bli dokumenterade samt att 

barnen ska ha rätt att avgöra hur och vad som dokumenteras. Författaren påpekar att 

det är viktigt att vi inte kränker på barnens privatliv, även om förskollärare har 

direktiv om att dokumenterade och även om såväl förskollärare som vårdnadshavare 

vill se vad ens barn gör på förskolan så måste vi låta barnen ha ett privatliv på 

förskolan. Barnen är inte på förskolan för att granskas eller dokumenteras dygnet 

runt. Författaren drar en parallell mellan tvprogrammet big brother och förskolans 

värld, han hävdar då att likheten skulle vara att både två observeras och granskas 

större delen av sin vakna tid (a.a.). I vår studie skulle vi kunna se antydan på att 

barnen är vana att bli observerade då de inte oftast inte uppmärksammade att de blev 

filmade av Ipaden, detta kan vi tolka till att de är vana att bli observerade.  

Ahrne och Svensson (2011) hävdar att det är av stor vikt att vid öppna observationer 

vara medveten om det författarna kallar för forskareffekten. Det innebär att 

människors beteende påverkas av deras vetskap om att det är en forskare närvarande. 

Författarna tillägger dock att forskarens samspelskompetens kan påverka denna 

effekt så att effekten görs relativ liten. Genom att forskaren är med i samspelet 

samtidigt som man observerar det som sker minskar forskareffekten vilket gör att 

resultatet visar en riktig bild av hur personerna beter sig trots att de blir 

observerade.  “Detached involvement” pratar författarna om och förklarar det med att 

man observerar samtidigt som man deltar i det som händer runt omkring en (a.a.).  

I och med att vi gjorde våra observationer i situationer som vi anser barnen kände sig 

bekanta i och dels att de inte uppmärksammade oss som forskare vid observationerna 

gör att vi anser att barnen inte blev så påverkade av forskareffekten. Vilket betyder 

att barnen troligen hade agerat på likdanande sätt även om vi inte hade varit där och 

observerat.  
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5 RESULTAT 
 

Resultatdelen är indelad i två olika rubriker som svarar på de olika syftesfrågorna. 

Första rubriken beskriver hur förskollärare och barn kommunicerar. Vi har upptäckt 

att den verbala kommunikationen oftast kompletteras genom pekningar, tecken och 

huvudgester. Vi har även märkt att förskollärarna anpassar sitt sätt att kommunicera 

beroende på barnets kommunikationssätt. Andra rubriken belyser de observerade 

förskollärarnas förhållningssätt i kommunikationen med barn. Det insamlade 

materialet har vi kategoriserat utifrån Johanssons (2003) teori om vuxnas 

förhållningssätt.  

 

5.1 Kommunikation mellan små barn och 
förskollärare  

 

Under denna rubrik presenteras resultatet av studien utifrån barns och förskollärares 

kommunikation med varandra. I resultatet framgår det tydligt att kroppspråket 

dominerar över det verbala språket i många av barnens kommunikation. Vi kan 

däremot se att de vuxna mestadels använder sig av tecken och pekningar för att 

förtydliga det verbala språket. I det fall då barnen har ett verbalt språk så 

kommunicerar förskollärarna med endast verbalt språk tillbaka. I dessa fall blir 

svaren också längre än i de fall då barnen kommunicerar med tecken eller pekningar.  

5.1.1 Pekningar 
 

I rubriken om pekningar har vi valt att dela på barns och vuxnas användning av 

pekningar i kommunikationen då vi kan se att användandet har olika syften. Barns 

användande av pekningar används som ett komplement till det verbala språket eller 

ett sätt att kommunicera på. Vuxnas användning av pekningar består främst av 

direktiv eller uppmaningar. 

5.1.1.1 Barns användning av pekningar 
 

Här under redovisas några situationer när barnen kompletterar det verbala språket 

med pekningar. I observationerna kan vi se ett tydligt mönster av när och varför 

pekningar användes. Vi kan bland annat se att pekningar mestadels bara används 

som ett komplement till det verbala språket när barnet i ifråga är ute efter något. 

Detta kan exempelvis gälla när barnet vill ha en speciefik frukt eller om barnet vill 

ha uppmärksamhet.   

 

 

 

 

 

16 barn och två förskollärare sitter på golvet i en rund ring. Det är fruktstund och 

förskolläraren har tre olika frukter för barnen att välja på, banan, päron och äpple. 

Förskolläraren frågar varje enskilt barn i turordning vilken frukt de vill ha.  

Det är nu Elins tur att välja vilken frukt hon vill ha och läraren frågar Elin.  

Lärare: Elin? Elin vad vill du ha för frukt. (Elin går fram till frukten och pekar) Elin: Päron. 
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5.1.1.2 Vuxnas användning av pekningar  
 

Här redovisas några situationer när förskollärarna använder sig av pekningar för att 

kommunicera med barnen. Ett genomgående mönster är att förskollärarna använder 

pekningar för att ge uppmaningar och direktiv. Vi kan även se att denna typ av 

kommunikation sker med barn som ännu inte använder sig av verbalt språk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Tecken i kommunikation mellan barn och 
förskollärare 

 

 

13 barn och en förskollärare sitter på golvet. Förskolläraren sitter vänd mot barnen medan 

barnen sitter i en grupp framför förskolläraren. Den andra förskolläraren är för tillfället 

iväg och byter blöja på ett barn. Det är fruktstund och förskolläraren har två frukter som 

barnen får välja mellan. Förskolläraren börjar med att fråga Oskar vad han vill ha för frukt.  

Lärare: Oskar? Oskar? Vad vill du ha för frukt (Oskar är tyst) (Lärare räcker fram ett päron 

och Oskar pekar på päronet.) 

 

Förskolläraren har nu frågat några barn och det är nu Kalles tur som har varit och bytt 

blöja. Kalle går fram till frukterna och pekar på en banan samtidigt som han säger ”Ba”. 

Förskolläraren som talade med Mia samtidigt uppfattar inte vad Kalle säger. 

Lärare: Kalle vill du ha banan eller vill du ha päron? (förskolläraren håller upp bananen 

och päronet) Kalle: Ba (pekar på bananen) 

Det är fruktstund och två förskollärare och 15 barn sitter vid en rund matta, alla barnen har 

fått sina frukter och ena förskolläraren och håller på och frågar barnen om de vill ha en 

annan frukt. Edvin som redan har ätit upp sin frukt reser på sig och börjar springa iväg mot 

ett annat rum.  

Lärare: Edvin.. Edvin. Varsågod och sitt ner (tecknar sitt) (Edvin går iväg) (Läraren petar 

på Edvin och tecknar sitt och pekar sedan på mattan där han satt innan). (Edvin sätter sig 

där han står.) Lärare: tack.  

13 barn och två förskollärare sitter på golvet. Det är fruktstund och alla barnen har fått frukt 

utom Oskar som inte ville ha någon frukt. Medan de andra äter börjar Oskar resa sig upp.  

Lärare: Oskar, titta (pekar på ögonen) vi sitter (tecknar) här och äter (pekar mot munnen). 

Oskar: (pekar mot ett annat rum). Lärare: ja jag vet att du vill gå dit men nu äter vi (pekar 

mot munnen). Oskar sätter sig sedan ner igen.  
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Under denna rubrik har vi hittat barn och förskollärare använder tecken i 

kommunikationen på olika sätt. Barn använder tecken för att komplettera det verbala 

språket medan vuxna använder tecken för att förtydliga det verbala språket i 

kommunikation med barnen.  

 

5.1.2.1 Tecken som stöd 
 

Här redovisas några situationer där barnen använder sig utav tecken som stöd för att 

kommunicera med förskollärarna. I resultatet kan vi se att tecken som stöd användes 

som ett komplement till det verbala språket. Det är också tydligt att tecken används 

som en påverkan från förskollärarnas användning av tecken. Vi ser även ett mönster 

att barnen använder sig av just de tecken som förskollärarna använder sig av.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 Tecken som komplement  
 

Här redovisas några situationer där förskollärarna kommunicerar verbalt men också 

använder tecken som ett komplement för att göra det tydligare för barnen. Ett tydligt 

mönster som vi kan urskilja är att förskollärarna endast tecknar det mest väsentliga 

orden i varje mening för att göra det mer tydligt för barnen.  

 

 

 

 

 

 

I fruktstunden sitter 15 barn och två förskollärare på golvet i en rund ring. Ena 

förskolläraren med en skål frukt framför sig och barnen får välja mellan äpple och päron. 

Förskolläraren går ringen runt och frågar varje barn vilken frukt de vill ha. Det är nu Liljas 

tur och läraren frågar vilken frukt hon vill ha.  

Lärare: Lilja vad vill du ha? Vill du ha päron (tecknar päron) eller äpple? (tecknar äpple) 

(Lilja tecknar päron) Lärare: Päron, bra Lilja. Vill du ha skal på? (Lilja nickar).  

 

 

 

 

15 barn och två förskollärare sitter i en ring på en rund matta. Förskollärare frågar varje 

enskilt barn i turordning vilken frukt barnet vill ha. Turen har nu kommit till Anna som får 

välja mellan, äpple, päron och banan.  

Lärare: Anna vad vill du ha för frukt? Anna: (pekar mot frukten). Lärare: du får prata 

(pekar samtidigt med fingrar mot munnen). Vill du ha äpple (teckna äpple) eller päron 

(teckna päron) eller vill du ha banan(teckna banan)? Anna: pä (pekar åt päronen). 

 

 

10 barn och en förskollärare tillsammans med en vikarie sitter på en rund matta. Barnen 

har redan fått varsin frukt och förskolläraren är nu inne på andra varvet för att se om 

barnen vill ha någon mer frukt. Lisa som sitter och kollar på förskolläraren är en av de 

första som blir tillfrågad om hon vill ha frukt.  

Lärare: Lisa vill du ha mer frukt? (Lisa tecknar äpple). Förskolläraren tar då upp en 

äppelbit ur skålen och ger till Lisa. Lärare: varsågod Lisa. (Lisa tecknar tack och tar äpplet) 
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5.1.3 Huvudgester 
 

Här redovisas några situationer där barnen använder sig av huvudgester som 

nickningar och skakningar för att kommunicera sin vilja. Ett mönster som vi kan se i 

resultatet är att barnen mestadels använder huvudgester i form av nickningar och 

skakningar som svar på ja och nej frågor. Detta komplement är inte heller något 

barnen använder för att starta en konversation med förskollärarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Verbal kommunikation 
 

I denna rubrik ges exempel på situationer där enbart verbal kommunikation används 

mellan förskollärare och barn. Ett mönster som vi kan se i resultatet är att verbal 

kommunikation utan någon form av komplettering mestadels används vid samtal 

med barn som själva använder sig av mer utvecklad verbal kommunikation. Vi kan 

även se att förskollärarnas svar till dessa barn är längre än till det barn som ännu inte 

använder sig av verbal kommunikation i samma utsträckning.  

 

 

 

16 barn och två förskollärare är på utflykt ute i skogen. Det är fruktstund och barnen sitter 

på nedfallna träd. Förskolläraren frågar barnen enskilt vilken frukt de vill ha. 

Lärare: vad vill du ha för frukt? Pelle: (nickar). Lärare: vad vill du ha för frukt? Pelle: pä. 

Lärare: Bra Pelle, Vill du ha med eller utan skal på? (Pelle nickar) Lärare: Utan? (Pelle 

nickar igen)”  

Under fruktstunden sitter 14 barn och två förskollärare på en rund matta. Förskolläraren 

har redan delat ut en omgång frukt till barnen och fråga nu en andra runda om barnen vill 

ha en frukt till. Leo som har ätit upp sin frukt börja resa sig upp. 

Lärare: Leo, Leo, sätt dig (tecknar sitta) Leo sätter sig då igen. Läraren: Vill du ha en till 

frukt? Leo pekar på päronet och förskolläraren ger en bit päron till Leo.  

 

15 barn och två förskollärare sitter på golvet, ena förskolläraren sitter vänd mot barnen 

medan barnen sitter i en grupp framför förskolläraren. Den andra förskolläraren sitter med 

barnen och har ett barn i knät. Förskolläraren har frågat alla barn förutom Jonas om de vill 

ha frukt och nu är det Jonas tur.  

Lärare: Vill Jonas ha en clementin? (Jonas skakar på huvudet och pekar på äpplet). Lärare: 

vill du ha äpple istället? (Jonas nickar) (Läraren tar upp en bit äpple och ger till Jonas.)  

 

14 barn och två förskollärare sitter i en rund ring på golvet. Förskolläraren går varvet runt 

och frågar vad barnen vill ha för frukt. Bella som sitter på höger sida om förskolläraren 

som frågar om frukt blir tillfrågad sist.  

Lärare: Bella, vad vill da ha för frukt? Bella: Jag kan ta päron. Lärare: Päron. Bella: Jag 

gillar päron. Lärare: Ja, visst är det gott. Bella, vill du ha skal på eller vill du ha utan? 

Bella: Skal på. (Lärare räcker fram päronet) Varsågod. 
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5.2 Vuxnas förhållningssätt  

 

Under denna rubrik har vi delat in förskollärarnas förhållningssätt efter Johanssons 

(2003) kategoriseringar utifrån sättet de kommunicerar med barnen.  

5.2.1 Barn som medmänniskor 
 

Denna kategori handlar om att förskollärarna ser att barn har egna viljor och 

önskningar. Förskollärarna tar även hänsyn till barnens egna perspektiv och försöker 

följa barnens intentioner. I denna kategori anser även förskollärarna att barn har en 

tanke bakom deras handlingar och stoppar inte handlingen utan kollar istället men 

barnen varför de handlar så. Här kommer några situationer där vi tycker 

förskollärarna tar hänsyn till barnens egna önskningar och viljor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Vuxna vet bäst  
 

Denna kategori handlar om att de vuxna handlar efter vad de själva tycker är bäst för 

antingen barnet eller för barngruppen. De vuxna kan under denna kategori se barns 

13 barn och en förskollärare tillsammans med en vikarie sitter på den runda matta på 

golvet. Förskolläraren sitter framför barnen medan vikarien sitter i barngruppen som är 

vänd mot förskolläraren. Förskolläraren har frukt framför sig där barnen får välja mellan 

päron, banan och clementin. Simon sitter tyst och väntar på sin tur samtidigt som det är 

många barn som kommunicerar med förskolläraren.  

Lärare: Nu är det faktiskt Simons tur. Simon: Jag inte äpple. Lärare: Nej, då får du ont i 

munnen. Lärare: Simon vad vill du ha för frukt? Clementin eller Päron? Simon: Apelsinen. 

Lärare: Clementinen? Simon: Aa Lärare: Då fixar jag det. 

 

 

14 barn och två förskollärare sitter i en ring på golvet. Ena förskolläraren har en fruktskål 

framför sig med banan, päron och äpple för barnen att välja mellan. Förskolläraren delar ut 

frukten i turordning och har kommit halva varvet när Mia börjar resa upp för att gå ifrån 

fruktstunden.  

Lärare: Mia vart ska du? Mia: jag är kladdig. Lärare: okej, vad ska du göra? Mia: jag sa gå 

och hämta papper. Lärare: aha men ta med pappersrullen till alla barnen. (Mia går iväg till 

bordet och hämtar pappersrullen). 

 

13 barn och 2 förskollärare sitter i grupp på golvet. Ena förskolläraren som delar ut frukten 

sitter vänd mot barnen medan den andra förskolläraren sitter i barngruppen med ett barn i 

knät. Det finns tre olika frukter att välja på, banan, clementin och äpple.  

Lärare: Emma, vad vill du ha för frukt? Det finns banan, clementin och äpple att välja på 

idag. Emma: clementin. Lärare: okej då skalar jag det till dig, vill du ha i småklyftor eller 

en stor bit? Emma: jag kan ta små. Lärare: okej varsågod.  
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viljor och intentioner men väljer att handla efter vad de anser är bäst istället. Här har 

vi valt ut situationer där förskollärarna handlar efter vad som är bäst för gruppen och 

något enskilt barn blir åsidosatt på grund av detta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Barn som irrationella  
 

Den här kategorin handlar om att förskollärarna ser barn handlingar som irrationella. 

De ser inte någon tanke eller mening bakom barnens handlingar och intentionerna 

bakom handlingarna. Det kan exempelvis handla om att lärarna inte förstår varför ett 

barn agerar som det gör, lärarna kan istället stoppa barnets handling då förskolläraren 

utgår ifrån sitt egna perspektiv. Nedan ges exempel på situationer där förskollärarna 

stoppa barns handlingar eller tal utan att ta hänsyn till barnet och den tanke barnet 

har bakom sitt agerande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 barn och två förskollärare sitter i en ring på golvet och har fruktstund. Ena 

förskolläraren har fruktskålen framför sig medan den andra förskolläraren sitter i ringen 

tillsammans med barnen. Barnen har fått frukt en första gång och förskolläraren delar nu ut 

frukt ett andra varv. Det är många barn som redan har ätit färdigt och försöker prata med 

förskolläraren. Simon har pratat en lång stund och nu är det Mia som prata med 

förskolläraren.  

Simon: Men jag har (väldigt högt) Lärare: Simon nu vill jag att du stänger den där munnen 

för de finns jättemånga barn här inne eller hur? (Sedan återgår förskolläraren och pratar 

med Mia) 

 

15 barn och en förskollärare tillsammans med en vikarie som för tillfället är i ett annat rum 

och byter blöja på ett barn. Barnen har fått varsin frukt och förskolläraren håller på och 

kollar om barnen vill ha en andra frukt. Då förskolläraren är själv med barnen är det många 

barn som pratar med förskolläraren samtidigt. Läraren pratar för tillfälligt med Lisa. 

Simon som sitter bredvid förskolläraren petar henne på armen och säger kolla, kolla här 

(läraren som blivit avbryten vänder sig om och kollar på Simon) Lärare: SCHYSSS Simon, 

nu är det Lisa. 

 

14 barn och två förskollärare sitter och har fruktstund. Barnen har redan fått frukt två 

gånger och börjar nu röra på sig.  

 

(Lukas börjar röra på sig för att lämna fruktstunden) Lärare: Lukas vad gör du? Vi ska sitta 

ner nu. Lukas: färdig, leka. Lärare: ja jag ser att du är färdig, nu får du lära dig att vänta på 

dina kompisar.  

14 barn och två förskollärare sitter i en ring på golvet. Det är fruktstund och barnen är 

nästan färdiga med sina frukter. Oskar har redan ätit upp sin frukt och vill gå från 

fruktstunden. Barnen sitter nära varandra och Oskar har svårt att få plats med sina ben.  

(Oskar stör Mia med hans fötter) (Samtidigt pratar många barn med Läraren). Lärare: 

Oskar låt Mia vara. (Oskar fortsätter) Lärare: Oskar lägg av. (Oskar fortsätter.) (Läraren 

lägger handen på Oskars ben) Lärare: sluta nu, nu räcker det.  
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Lärare: Det finns tillräckligt med plats till båda er. (Oskar lägger sin fot på Mia igen) 

(Läraren tar handen på foten) Lärare: Nu är det bra(Skarp röst). (Oskar vänder sig då om 

istället och gör prutt-ljud mot Elin) (Läraren plockar då lugnt upp Oskar och tittar honom i 

ögonen och säger). Lärare: Du nu är det bra. Nu får du sitta här istället (sätter honom i sitt 

knä) för nu börjar jag bli lite irriterad när du gör så. 
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6 DISKUSSION 
 

I diskussionskapitlet kommer en analys av materialet ifrån resultatdelen att analysera 

och jämnföras med det som har tagits upp i bakgrunden. Diskussionskapitlet består 

av sex olika rubriker. Dessa rubriker är: Barns sätt att kommunicera, Vuxnas sätt att 

kommunicera med små barn, De observerade förskollärarnas förhållningssätt, 

Metoddiskussion, Vidare forskning samt Slutsatts. 

 

6.1 Små barns sätt att kommunicera  

 

I vår studie syns stora likheter mellan Jederlund (2011) och Hwang och Nilsson 

(2011) som skriver om att barn kommunicerar med hjälp av läten och kroppsspråk. 

Flera av de barn som vi observerade hade inte utvecklat sitt verbala språk ännu och 

då var det främst genom dessa metoder som barnen kommunicerade. En del av de 

barn som vi observerade hade lättare att uttrycka sig verbalt och använde ofta detta 

för att kommunicera med förskollärarna. Däremot fanns det vissa barn som hade 

lättare att istället uttrycka sig med hjälp av gester, precis som Iverson och Goldin 

Meadows (2005) forskning stärker. Även författaren Westerlund (2009) skriver att 

det är lättare för barn att kommunicera med hjälp av tecken och detta ser vi till viss 

del stämmer överens med vår studie. I resultatet kan man tydligt se att vissa barn har 

lättare att uttrycka sig med hjälp av tecken medan andra barn talar verbalt eller har 

hittat andra sätt att kommunicera på så som pekningar eller huvudgester.  

Westerlund (2009) påpekar att de vanligaste orden som barn börja uttrycka oftast är 

substantiv. Detta är något som även framkommer i vår studie. De barn som bara 

säger något enstaka ord i vår studie säger oftast något substantiv när de säger något. 

Detta kan bero på att det är som Westerlund hävdar att barn oftast börjar benämna 

saker i sin närhet. Det kan också bero på att det oftast är substantiv som 

förskollärarna efterfråga att barnen ska säga, till exempel så frågar förskollärarna ofta 

vilken frukt barnet vill ha. 

 

6.2 Vuxnas sätt att kommunicera med små barn 

 

I vår studie kan vi se många exempel där förskollärarna använder sig utav tecken för 

att göra det lättare för barnen att förstå. Det är något som Wagner-Cook och Goldin 

Meadow (2006) styrker med sin forskning om just tecken och hur det underlättar för 

barn att förstå. Även Daniels (1996) instämmer om detta och alla tre forskarna 

hävdar att det är för att orden blir presenterade på olika uttryckssätt vilket gör det 

lättare för barnen att tolka orden. Wagner-Cook och Goldin Meadow (2006) visar 

genom sin forskning att de tecken som lärarna lär barnen är också de tecken som 

barnen kommer att använda. I vår studie kan vi se detta då barnen använder sig utav 

de tecken som förskollärarna har använt sig av.  

Vi kan även se att de förskollärare vi observerade använder sig utav pekningar och 

huvudgester för att kommunicera med barnen. Förskollärarna använde sig också av 
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dessa gester för att komplettera och förtydliga det verbala språket. Shin Minsun 

(2012) hävdar i sin forskning att pekningar är en del av små barns 

kommunikationsutveckling. Detta påpekar även Kultti (2013) och hävdar att 

förskollärare ofta använder sig av kroppspråk som ett verktyg för att lättare 

kommunicera med barnen.  

 Caulfield (2002) visar i sin forskning att vuxna varierar sitt sätt att tala när de talar 

med barn. Det nämner även Bjar (2010) som även påpekar att vuxna bland annat 

ändrar tonläge, hastighet och betoning. I vårt resultat kan vi se det Caulfield och Bjar 

beskriver. Tonläget ändras mest hos de förskollärare vi observerat när det går från att 

vara uppmuntrande till att säga till någon. Vid dessa tillfällen ändras rösten oftast 

från ljus till mörk. Caulfield (2002) visar även i sin forskning att förutom tonläge så 

pratar vuxna på ett enklare sätt med mindre barn. Detta kan vi delvis se i vår studie 

där de vuxna anpassar sitt sätt att tala beroende på vem de talar till. Barn som har ett 

mer avancerat verbalt språk får längre svar tillbaka från förskollärarna, däremot barn 

som inte talar verbalt får oftast lättare verbalt språk tillbaka kompletterat med tecken 

och pekningar. Säljö (2010) belyser att en stor del i Vygotskijs sociokulturella teori 

är samspelet mellan människor. Vygotskij menade även att barns utveckling är i 

behov av stöd och vägledning av en som vet mer. Detta kan vi se i vår studie då 

förskollärarna vägleder de barn som inte har utvecklat ett verbalt språk ännu genom 

kroppsspråk och tecken.    

Gjem (2012) poängterar i sin forskning att den vardagliga kommunikationen mellan 

förskollärare och barn är en stor del av barnets språkutveckling men att barnet även 

medvetet måste söka sig till den vuxna för att försöka kommunicera verbalt. I vår 

studie kan vi se att varje barn uppmärksammas av den vuxna vilket är positivt 

eftersom alla barn får chansen att kommunicera med förskollärarna. Däremot 

uppmärksammade vi att vissa barn inte får lika mycket möjlighet att kommunicera 

verbalt med förskolläraren som de själva verka vilja. Det kan bero på många barn i 

barngruppen och endast två förskollärare att tala med.  

 

6.3 De observerade förskollärarnas förhållningssätt 

 

Det förhållningssätt som vi anser att förskollärarna försöker att ha under fruktstunder 

i den barngruppen som vi har observerat är Johanssons (2003) Barn som 

medmänniskor. Det märks tydligt att förskollärarna försöker att se varje enskilt barn 

under fruktstunden och alla får också möjligheten att själva välja den frukt de vill ha. 

Barnen får ofta även följdfrågor från förskollärarna som tillexempel om de vill ha 

skal på frukten eller utan skal. Där emot finns det tillfällen när förskollärarna inte har 

detta förhållningssätt och inte försöker sätta sig in i barnens perspektiv. Ibland 

handlar förskollärarna efter vad som är bäst för gruppen och inte för något enskilt 

barn. I dessa situationer har förskollärarna ett förhållningssätt som Johansson (2003) 

hade kategoriserat som Vuxna vet bäst. Oftast handlar förskollärarna på detta sätt 

som vi kan uppfatta det för att något eller flera barn förstör för resten av barngruppen 

eller förstör den aktivitet som pågår. Det kan vara svårt som förskollärare att handla 

så att ingen blir kränkt i dessa situationer när en konflikt uppstår. I och med att det är 

fler än ett barn med i samlingen blir det lätt att man som vuxen tar det beslut som 

man själv anser är bäst för barngruppen.  
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Det kan även i vissa situationer under fruktstunderna förekomma att förskollärarna 

agerar utifrån ett förhållningssätt som Johansson (2003) skulle kategorisera som 

Barn är irrationella. I dessa situationer ser inte förskollärarna meningen med 

barnens handlingar och kan koppla dessa handlingar som ett sätt för barnen att 

utmana de vuxnas och förskolans regler. Vi har i vår studie valt att fokusera på 

situationer där förskollärarna stoppar barnens handlingar då de, som vi uppfattar att 

förskollärarna inte ser någon mening med barns handling. Detta sker oftast i 

situationer när det blir stressigt och många barn vill ha förskollärarens 

uppmärksamhet samtidigt. I den barngruppen där vi gjorde vår studie var det många 

barn på få förskollärare vilket vi anser skapar stress för förskolläraren. Det var oftast 

även i dessa stressade situationer som vi anser att det var svårt för förskollärarna att 

försöka se varje enskilt barns perspektiv. 

 

6.4 Metoddiskussion 

 

Då vi i vår studie har förhållit oss till Johanssons (2003) kategorisering i vårt 

resultatkapitel och delat upp kategorierna kan vi tydligt märka att det är en svår 

balans att utifrån observationer veta vilken kategori som svaren tillhör. För att 

säkerställa att svaren hamnar under rätt kategorisering kan vi i efterhand känna att vi 

hade behövt intervjua förskollärarna för att tydligare förstå deras handlingar. 

I vår studie har vi bara observerat ifrån ett ställe. Anledningen till detta var att vi 

hade som avsikt att samla in materialet under flera veckors tid och därför gjordes 

insamlingen i anslutning till den verksamhetsförlagda undervisningsperioden. Det 

var från början tänkt att det skulle vara ifrån två olika förskolor men då ena förskolan 

inte ville medverka valde vi att bara göra insamlingen på ett ställe. Fördelen med att 

vara på ett ställe är att vi har fått en djup insyn i hur just dessa förskollärare och barn 

kommunicerar med varandra och vilket förhållningssätt just dessa två förskollärare 

har, vilket ger studien en hög trovärdighet. Nackdelen med att bara vara på en 

förskola var att många observationer liknade varandra och de som medverkade 

agerade på liknande sätt under många tillfällen. Det vi kunde ha gjort för att undvika 

liknande situationer i många observationer var att även observera under andra 

tillfällen. Detta hade kanske gett ett annat resultat än det vi fick nu. 

Forskarna Heikkilä och Sahlström (2003) poängterar i sin forskning risken med att 

filma när de medverkande sitter i en ring. Detta märkte vi av då vi bara hade en 

kamera som spelade in situationerna. Om vi istället hade använt oss av fler kameror 

hade det varit lättare att analysera kroppsspråket på de barn som satt med ryggen till i 

vissa inspelningar. 

 

6.5 Vidare forskning 

 

Som vidare forskning anser vi att det hade varit av intresse att undersöka hur 

kommunikationen mellan barn och barn ser ut på förskolan. Detta då vi i denna 

studie kan konstatera att barn använder sig av både kroppsspråk och tecken när de 

kommunicera med förskollärarna. Det hade även varit av intresse att göra en 
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forskning om hur barnen kommunicerar hemma. Detta då vi antar att vårdnadshavare 

oftast inte använder sig av tecken i samma utsträckning som förskollärarna i denna 

studie gör.   

Som vidare forskning diskuterar vi även att de hade varit intressant att göra en studie 

kring hur kommunikationen i en barngrupp på en avdelning sett ut om det funnits 

barn med speciella behov och om barnen i dessa fall hade använt tecken mer 

konsekvent. 

 

6.6 Slutsats 

 

En intressant slutsats vi kan dra från vår studie är att förskollärarna använder sig av 

alla de olika förhållningssätten som Johansson (2003) talar om. Vi kan även se att 

hur förskollärarna kommunicerar avspeglar sig hur barnen kommunicerar tillbaka. 

Det syns även tydligt att förskollärarnas komplettering av det verbala språket 

underlättar för barnen att förstå budskapet i kommunikationen. Det underlätta även 

för barnen att göra sig förstådda med tecken i de fall barnet ännu inte använder sig 

utav det verbala språket. 
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Bilaga 1 

Hej!  

 

Mitt namn är …. och jag studerar min sista termin på förskollärarprogrammet på 

Linnèuniversitetet. Denna termin håller jag på att skriva ett examensarbete där syftet 

med studien är att undersöka barn och förskollärares kommunikation och 

förhållningssätt. Under de 5 kommande veckorna kommer jag ha min sista praktik 

här och skulle då uppskatta om jag fick tillåtelse att filma era barn vid frukt- och 

samlingstunder. Därför önskar jag att ni som vårdnadshavare fyller i om ni ger 

tillåtelse om jag får observera era barn tillsammans med förskolans personal.  

Allt material jag samlar in kommer självklart behandlas konfidentiellt, vilket betyder 

att alla inspelningar kommer raderas vid avslutad studie. Barn och förskollärares 

namn kommer också avidentifieras.  

 

Barnets namn:______________________________________________________ 

 

Ja                                Nej  

 

Underskrift:________________________________________________________ 

Ifylld blankett lämnas till mig eller övrig personal på avdelningen. 

 

Vid frågor hör gärna av er! 

Kontaktuppgifter:  

 

 

 

 

Tack på förhand!  

 

Mvh  

 


