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är kommunikativt kompetenta men att det krävs en social språkmiljö där 

pedagogerna har ett förhållningssätt som främjar kommunikationen för att 

kompetenserna ska framträda och därigenom gynna delaktigheten. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Barns kommunikation, delaktighet, inflytande, språkmiljö, 

förskola, barns kommunikativa kompetenser 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ......................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ........................................................................ 1 

1.2 Disposition ............................................................................................... 2 

2 Bakgrund ........................................................................................................ 3 

2.1 Begreppsförklaring .................................................................................. 3 

2.2 Tidigare forskning .................................................................................... 4 

2.2.1 Databassökning ................................................................................. 4 

2.2.2 Små barns delaktighet i förskolan .................................................... 4 

2.2.3 Barns kommunikation ...................................................................... 6 

2.2.4 Förskolans sociala språkmiljö ........................................................... 7 

2.3 Teoretiskt perspektiv ............................................................................... 8 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv ................................................................. 8 

3 Metod ........................................................................................................... 10 

3.1 Metodval................................................................................................. 10 

3.2 Urval ....................................................................................................... 10 

3.3 Genomförande ........................................................................................ 11 

3.3.1 Exempel från observation ................................................................ 11 

3.4 Databearbetning ..................................................................................... 12 

3.5 Forskningsetiska aspekter ...................................................................... 12 

3.6 Tillförlitlighet, upprepning och giltighet ................................................ 13 

3.6.1 Tillförlitlighet ................................................................................... 13 

3.6.2 Upprepning ...................................................................................... 13 

3.6.3 Giltighet ............................................................................................14 

3.7 Metoddiskussion .....................................................................................14 

4 Resultat och resultattolkning ........................................................................ 15 

4.1 Presentation av förskolorna .................................................................... 15 

4.2 De yngsta barnens kommunikativa kompetenser ..................................16 

4.2.1 Olika medel för kommunikation ......................................................16 

4.2.2 Skillnader i kommunikationen beroende på kontext ...................... 17 



 

4.2.3 Användning av flera kommunikationssätt samtidigt ..................... 18 

4.3 Miljön som kommunikationsmedel ........................................................19 

4.3.1 Användning av artefakter .................................................................19 

5 Analys ............................................................................................................ 21 

5.1 Barns kommunikation med andra barn ................................................. 21 

5.2 Barns kommunikation med pedagoger i förskolan ................................ 21 

5.3 Barns användning av artefakter............................................................. 22 

6 Diskussion .................................................................................................... 23 

6.1 Resultatdiskussion ................................................................................. 23 

6.1.1 Barns kommunikativa kompetenser ............................................... 23 

6.1.2 Den sociala och fysiska miljöns betydelse för kommunikationen .. 24 

6.1.3 Slutsats ............................................................................................ 27 

6.2 Studiens relevans för förskolläraryrket ................................................. 27 

Referenslista ........................................................................................................ 28 

Bilaga 1 ................................................................................................................. 30 

Bilaga 2 ................................................................................................................. 31 

Bilaga 3 ................................................................................................................ 32 

 

 

 

 
 



 1 

1 Inledning 

En majoritet av alla barn under sex år i vårt land tillbringar sina dagar i förskolan under 
tiden som deras föräldrar arbetar. Detta innebär att större delen av deras vakna tid 
spenderas tillsammans med jämnåriga kamrater och personal inom förskolan (Brodin & 
Lindstrand, 2008). Det samspel och den kommunikation som sker på förskolan har stor 
inverkan på barnen och verksamhetens kvalitet, miljö och den barnsyn som råder där är 
betydelsefull för barnens utveckling. Den överordnade synen på barn och barns utveckling 
har under senare decennier genomgått en stor förändring. Vuxna uppfattade tidigare ofta 
små barn som bräckliga, utsatta och beroende av vuxna och deras kunskap. Denna barnsyn 
förde med sig föreställningen att barns utveckling och lärande är beroende av vuxna som 
kunskapsförmedlare. Idag finns en diskurs där barn ses som kompetenta och innehavare 
av kommunikativ kunskap. Små barn har förmågor att uttrycka behov, känslor och mening 
och förskolan bör främja ett tillvaratagande av dessa förmågor (Sommer, 2008). Att barn 
har möjlighet att kommunicera är en del av förskolans uppdrag och en viktig aspekt av alla 
barns rättigheter att vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Detta är också något 
som framhålls tydligt i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och kan ses som en 
förutsättning för det demokratiska förhållningssätt som förskolan ska genomsyras av. Vad 
innebär det för pedagoger att möjliggöra alla barns rätt att göra sin röst hörd? Vår 
erfarenhet från tidigare undersökningar och arbete i förskolan är att de yngsta barnen, som 
ofta uttrycker sig mer kroppsligt än verbalt, ibland hamnar i bakgrunden i blandade 
åldersgrupper. Det verbala språket upplevs ofta av pedagoger som mer tydligt än det 
kroppsliga språket, vilket gör att de yngsta barnens tankar, känslor och åsikter inte får 
samma utrymme som de äldre barnens röster. Detta har gjort att vi funderar över varför de 
pedagoger som arbetar i förskolan ofta är mer öppna och lyhörda för barnens verbala 
språk. Flewitt (2005) beskriver att det verbala språket enbart är ett av barns alla olika 
uttryckssätt. Barn kommunicerar med hela sin kropp. Blickar, gester kroppsrörelser, 
minspel och ljud är en stor del av kommunikationen. På vilket sätt blir då de allra yngsta 
barnen delaktiga i förskolans verksamhet? Vi ser genom just detta en anledning att 
undersöka hur de yngsta barnen i förskolan kommunicerar. En förutsättning för att barn i 
förskolan ska göras delaktiga och ha inflytande är att pedagogerna har kunskap och 
förståelse om hur verksamheten bäst anpassas till de individuella barnen. Genom 
lyhördhet inför barnens värld kan meningsfulla situationer skapas för dem (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2012). För att kunna bidra till en förskola där alla barns individuella 
meningsskapande får utrymme i samspel med andra, krävs att pedagogerna har förståelse 
för barnens kommunikation och sätt att uttrycka sig på. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Denna studie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på barns samspel och 
kommunikation. Syftet med studien är att undersöka och synliggöra hur de yngsta barnen 
på förskolan kommunicerar. Vilka språkliga kompetenser använder  barnen sig av i 
samspelet med andra barn? Kommunicerar barnen på ett annat sätt med vuxna än med 
andra barn? Hur påverkar den fysiska och sociala miljön barnens kommunikation? Utifrån 
detta syfte har följande frågeställningar formulerats:  
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1. Hur kommunicerar de yngsta barnen i förskolan med andra barn i förskolan? 
2. Hur kommunicerar de yngsta barnen i förskolan med pedagogerna i 

förskolan? 
3. Vilka artefakter använder de yngsta barnen i förskolan för att kommunicera 

med pedagoger och andra barn? 

1.2 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel presenteras studiens bakgrund. Bakgrunden inleds med en 
begreppsförklaring av de centrala begrepp som används i studien. Därefter redogörs för 
den databassökning som gjorts samt tidigare forskning kring det valda ämnet. Bakgrunden 
avslutas med en framställning av det teoretiska perspektivet som legat till grund för denna 
studie. I kapitel tre, metod, återges studiens metodval, urval, genomförande, 
databearbetningsmetod, de forskningsetiska aspekterna som studien tagit hänsyn till samt 
studiens tillförlitlighet, upprepning och giltighet. Därefter följer en metoddiskussion. I 
kapitel fyra presenteras studiens resultat och resultattolkning av de observationer som 
gjorts utifrån rubrikerna presentation av förskolorna, de yngsta barnens kommunikativa 
kompetenser och miljön som kommunikationsmedel. Resultatet följs av en analys (kapitel 
fem) där resultatet tolkas utifrån det teoretiska perspektivet och studiens forskningsfrågor. 
Analysen delas upp i avsnitten barns kommunikation med andra barn, barns 
kommunikation med pedagoger i förskolan och barns användning av artefakter. Kapitel 
sex, diskussion, inleds med en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen problematiseras 
och diskuteras studiens resultat och analys kopplat till forskningsfrågor och tidigare 
forskning. Diskussionen avslutas med en redogörelse för studiens relevans för 
förskolläraryrket samt förslag på fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel definieras de begrepp som är centrala för denna studie. Kapitlet innehåller 
även en presentation av tidigare forskning kring ämnet barns delaktighet och inflytande 
och små barns kommunikation. Därefter följer en beskrivning av det sociokulturella 
perspektivet som legat till grund för studien. 

2.1 Begreppsförklaring 

Delaktighet 

Johannesen och Sandvik (2009) beskriver begreppet delaktighet som ett etiskt möte 
mellan människor. Delaktighet handlar om gemenskap och samspelet mellan människor, 
att vara en del av något där alla individer blir lyssnade på och respekteras. I förskolan 
innebär detta ett aktivt arbete med att inkludera alla barn. 

Inflytande 

Barns inflytande bygger på och har en stark koppling till barns delaktighet. För att ha 
inflytande krävs att barnen är delaktiga, blir lyssnade på och att deras åsikter och tankar 
blir hörda. Barns inflytande innebär att det som de uttrycker har betydelse och gör 
skillnad. I förskolan är barns inflytande en förutsättning för att de ska kunna påverka sin 
situation och verksamheten (Johannesen & Sandvik, 2009). 

Kroppslig kommunikation 

I denna studie används begreppet kroppslig kommunikation som det som ofta beskrivs 
som icke-verbal kommunikation. Med utgångspunkt i att barn är kompetenta 
kommunikatörer har de kroppsliga uttrycken stor betydelse. Det verbala språket omfattar 
endast en liten del av barns kommunikation (Flewitt, 2005). Johannesen och Sandvik 
(2009) förklarar att icke-verbalt språk “beskriver de yngsta barnens kommunikation 
genom att understryka vad kommunikationen inte är, nämligen verbal”(s.19). Vidare 
framhåller de att i arbetet med de yngre barnen är det av betydelse att pedagoger är 
uppmärksamma på barnens kommunikativa uttryck och hur dessa kan tolkas ur barnens 
perspektiv. 

Samspel  
Begreppet samspel avser i studien den interaktion, kommunikation och det samarbete som 
finns mellan barnen. Detta kopplas till Vygotskijs beskrivning av begreppet, vilket 
innefattar  de yttre sociala interaktioner som finns på förskolan (Strandberg, 2006). 

Artefakter 

Begreppet artefakter används i denna studie för att beskriva de verktyg som barnen 
använder i sin interaktion med varandra. Leksaker, symboler och annat material som finns 
på förskolan och används i barns lek och kommunikation. Strandberg (2006) beskriver 
artefakter som de praktiska verktyg människor använder för att hantera vardagliga 
uppgifter och för att förstärka sin kapacitet. 
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2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Databassökning 

Den litteratursökning som gjorts för denna studie har innefattat relevant litteratur inom 
ämnena barns kommunikation och barns delaktighet och inflytande. Databasen ERIC 
ProQuest har använts för sökning av artiklar och avhandlingar inom dessa ämnen. De 
sökord som sökningen utgått från är children communication AND preschool vilket gav 
4386 träffar. För att begränsa antalet träffar valdes en avgränsning till scholarly journals 
med peer reviewed-granskning, vilket minskade antalet träffar till 2099. Därefter lades 
sökordet expression till vilket gav 89 träffar med peer reviewed-granskning. För att 
begränsa antalet träffar ytterligare lades även ordet interaction till, vilket gav ett resultat på 
12 träffar. Utifrån dessa träffar valdes 2 vetenskapliga artiklar skrivna på engelska ut, vilka 
använts i studien. En sökning gjordes även där ordet interaction byttes ut mot ordet 
environment, vilket gav 3 träffar med peer reviewed-granskning. Av dessa tre har en 
vetenskaplig artikel använts i studien. Ytterligaren en sökning gjordes på children's 
communication strategies, vilket gav 3 träffar med peer reviewed-granskning. En av dessa 
valdes ut som relevant för studien. Samtliga artiklar från databasen ERIC ProQuest är 
skrivna på engelska. En sökning gjordes också i databasen SwePub. De sökord som 
användes var kommunikation och de yngsta barnen i förskolan. Det resulterade i 3 
tidskriftsartiklar varav två var referentgranskade. Av dessa två artiklar har en  använts i 
studien. 

2.2.2  Små barns delaktighet i förskolan 

Ett sätt att förstå vad barns delaktighet innebär i praktiken är att sätta det i förhållande till 
begreppet inflytande. Det finns många olika definitioner på begreppen inflytande och 
delaktighet. En särskiljning av dessa två erbjuder Arnér (2009), som menar att delaktighet 
och inflytande kan uppfattas ha samma betydelse. Författaren beskriver dock att barns 
delaktighet innebär ett deltagande i något som är bestämt av andra, medan barns 
inflytande fokuserar på barnens egna initiativ gentemot det som andra har bestämt. Barns 
delaktighet och inflytande i förskolan förutsätter att pedagogerna är lyhörda för barnens 
uttryckssätt och att de låter det som barnen uttrycker ha en inverkan på situationen och 
verksamheten. Johannessen och Sandvik (2009) menar att: “Det är inte frågan om att 
barnet alltid får sin vilja igenom, utan att barnet blir förstått, uppmärksammas och ges 
utrymme att visa sina intentioner” (s.32). För att förstå barns intentioner krävs det att som 
pedagog beakta barnens alla olika sätt att uttrycka sig, både kroppsligt och verbalt. 
Sambandet mellan barns delaktighet och kommunikation beskrivs vidare av Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2012), som understryker att en förutsättning för barns inflytande 
och delaktighet är att pedagogerna får en insyn i barnens perspektiv, att de kommunicerar 
med barnen och skapar en uppfattning om deras tankar, vilja och intentioner. Detta ställer 
krav på pedagogernas kunskap om barns språk samt strategier för kommunikationen med 
barnen.  

Arnér (2009) uppger att barn i förskolan ska ges möjlighet att göra sin röst hörd och att de 
ska respekteras på samma sätt som vuxna. I förskolans läroplan framhålls att de intressen 
och behov som barnen själva uttrycker är det som verksamheten och miljön ska utgå från 
(Skolverket, 2016). Barn utvecklas då de får inflytande och möjlighet att påverka sin 
situation och sina dagar på förskolan. Vidare framhåller Arnér (2009) uppger att barn i 
förskolan ska ges möjlighet att göra sin röst hörd och att de ska respekteras på samma sätt 
som vuxna. I förskolans läroplan framhålls att de intressen och behov som barnen själva 
uttrycker är det som verksamheten och miljön ska utgå från (Skolverket, 2016). Barn 
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utvecklas då de får inflytande och möjlighet att påverka sin situation och sina dagar på 
förskolan. Vidare framhåller Arnér att förskollärare i verksamheten måste vara öppna och 
intresserade av barnens initiativ. Genom att ta tillvara på barns initiativ skapas möjligheter 
att utgå från deras tankar i fortsatt arbete. Därigenom kan barnens förståelse, utveckling 
och lärande stärkas i stöd och utmaning från pedagoger och i samspel med andra barn. 
Enligt Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen så skiljer sig det barn kan 
uppnå själva från det de kan uppnå i samspel med andra som besitter mer eller mindre 
kompetens (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Teorin indikerar att det är barns 
samspel med andra som lägger grunden för deras utveckling och lärande och att det är 
barnen som samarbetet ska utgå från. Pedagoger i förskolan måste därför vara öppna och 
beredda på att kunna omarbeta sin egen planering utifrån barnens perspektiv (Arnér, 
2009).  

Barns perspektiv 

Arnér (2009) beskriver begreppet barns perspektiv genom en särskiljning från det som i 
många situationer kan misstolkas som barnperspektiv. Författaren definierar 
barnperspektiv som vuxnas synsätt på barn, vilket kan innebära vuxnas uppfattning om 
vad som är det bästa för barnen, vad barn vill ha, behöver eller ser som roligt och 
intressant. En vuxen människas barnperspektiv kan dock skilja sig mycket ifrån ett barns 
eget perspektiv. Barns perspektiv innefattar det som är viktigt för barnet själv, barnens 
egna uppfattningar och mening. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att 
barns tankar och uppfattning om sin omvärld ofta är annorlunda jämfört med de vuxnas 
perspektiv. För att skapa mening för barnen är det därför av vikt att vuxna strävar efter att 
få insyn i barnens perspektiv. Jonsson (2016) förklarar vidare att pedagogers förmågor att 
inta ett barnperspektiv påverkar hur de tar tillvara på barnens egna uttryck och synsätt och 
därmed deras möjlighet till inflytande. Den barnsyn som finns hos de vuxna i förskolan 
påverkar barnens vardag och situation i förskolan. Arnér (2009) understryker att 
intagandet av barns perspektiv lägger grunden för barnens meningsskapande och lärande 
om demokrati i förskolan. 

Demokrati i förskolan 

Sommer (2008) framhåller att en aspekt av demokratisering innebär att barn är 
medbestämmare i sin egen situation. Ett demokratiskt förhållningssätt gör att barn och 
vuxna erhålls samma respekt och utgår från ett beaktande av personliga åsikter, 
motiveringar, synvinklar och kompromisser mellan människor. Arnér (2009) understryker 
att demokrati skapas i samspel, där det visas förståelse och respekt för andra och där 
förmågan att ta hänsyn till andras mening och uppfattning är central.  

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska förskolan lägga grunden för barnens 
förståelse för  vad demokrati innebär. Läroplanen framhåller en strävan efter alla barn: 

• “utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation” [...] och att de 

• “utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 
få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” (Skolverket, 2016, s.12). 

Arnér (2009) menar att lärande och fostran i demokratisk anda är viktigt eftersom ingen 
människa blir demokratisk av sig själv. Det krävs demokratisk uppfostran och inlärning för 
att kunna skapa ett demokratiskt samhälle. Karlsson (2008) understryker att förskolan 
vilar på en demokratisk grund och att verksamheten därför bör utformas i enlighet med 
demokratiska värderingar. De demokratiska värderingar som bör genomsyra 



 6 

verksamheten är: allas lika värde, jämställdhet mellan könen, förståelse och medkänsla för 
andra, samt integritet och frihet. Dessa värderingar påverkar barnens situation i förskolan 
samt pedagogernas syn och förhållningssätt mot barnen. Genom ett demokratiskt synsätt 
där barns perspektiv är ledande, där barn ses som kompetenta och får vara medskapare av 
sitt eget meningsskapande, stärks förutsättningarna för en verksamhet där alla barn blir 
delaktiga och har möjlighet till inflytande. 

Barns meningsskapande 

För att barn ska lära och utvecklas i olika aktiviteter och situationer krävs det att de känner 
meningsfullhet, har intresse för en aktivitet och ser en mening med att veta eller kunna 
något (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Barns meningsskapande handlar om vad 
barnen själva tycker är viktigt utifrån deras egna känslor, förståelse, intressen och behov. 
Barn skapar mening på olika sätt vilket gör att pedagoger måste utgå från varje enskilt barn 
för att skapa en meningsfull verksamhet (Dahlberg, Moss & Pence, 2013). En förutsättning 
för att förstå hur barn skapar mening är därför att ta del av barnens erfarenheter och 
tankar, att kunna tolka barns kommunikationssätt och det som barnen uttrycker 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). 

2.2.3 Barns kommunikation 

Barn använder på olika sätt sin kropp för kommunikation, interaktion och samspel med 
andra människor. Kommunikationen uttrycks genom verbalt språk och olika 
kroppsrörelser, så som blickar, gester, miner, känslouttryck och olika ljud (Flewitt, 2005). 
Sommer (2008) beskriver barns kroppsliga kommunikation som avgörande och 
understryker att kroppsliga uttryck är extra viktigt hos de yngsta barnen i förskolan, 
eftersom dessa vittnar om barnens avsikter och motiv. Författaren framhåller synen på 
barn som kompetenta och därigenom innehavare av kognitiva, emotionella och sociala 
kompetenser. Barn föds med kompetenser som sedan utvecklas till medvetna förmågor och 
färdigheter. Följaktligen har barn medfödda kommunikativa kompetenser och ”kan med 
tiden också börja kommunicera med andra genom språket” (s.44). De sociala förmågorna 
utvecklas med hjälp av omgivning, miljö och individuell kompetens. Flewitt menar att hur 
barn uttrycker sig varierar i olika situationer och miljöer. Ofta sker en anpassning till den 
kommunikativa nivån som barnen befinner sig i, vilket medför att barnen kan 
kommunicera på olika sätt hemma och i förskolan. Det kan också finnas skillnader i barns 
kommunikation med pedagoger och andra barn. Barns sociala kompetens i samband med 
förutsättningar i omgivningen förklaras vidare av Sommer, som framhåller att barn är 
nyfikna på sin fysiska och sociala miljö och har en vilja att lära sig sociala regler. “Barn kan 
med andra ord inte vara mer kompetenta än vad relationer och miljön tillåter barn att vara 
(s.8). 

Barn använder sig av kommunikativa strategier då de samspelar med varandra. De 
tydligaste strategierna som barn använder sig av är: uttalande om vänskap, närhet till 
varandra, fysisk kontakt, lyssna på varandra, uttrycka känslor, retas och skoja med 
varandra, påpeka regler, samt genom konflikter och lek (Meyer, 1997). Leken har stor 
betydelse för barns kommunikation (Pálmadottír & Johansson, 2015; Brodin & Lindstrand, 
2008; Sommer, 2008). Lek är en situation då barn ofta uttrycker sina erfarenheter, 
intressen, önskemål, behov och känslor (Olofsson, 2003). Pálmadóttir och Johansson 
förklarar att lek är tillfällen då barnen ofta känner ett gemensamt intresse för att 
kommunicera med varandra, vilket medför en förenad meningsfullhet. Därför är leken en 
grundläggande förutsättning för små barns kommunikation. Engdahls (2011) studie om de 
yngsta barnens kommunikation i förskolan visar att barn använder olika strategier för 
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kommunikation i leken och för att inbjuda till lek med andra barn.  Ofta visar barnen sitt 
intresse för leken genom att ge ut signaler av glädje, vilket uttrycks genom blickar, leenden 
och skratt. Knutsdotter Olofsson (2003) menar vidare att barnens leksignaler även delges 
genom tonlägen, ansiktsuttryck och handlingar. Leksignaler går inte att förstå som en kort 
signal, utan som barnens förhållningssätt genom hela leken. Brodin och Lindstrand 
understryker att leken har en stor inverkan på barnens kommunikation i förskolan 
eftersom leken är den situation där barnen tillsammans skapar mening för 
kommunikationen genom interaktion och samspel. Lekens betydelse för meningsskapande 
beskrivs av Ärlemalm Hagsér (2008): “Genom leken har barnen möjligheter att lära känna 
sin omvärld, träna sina färdigheter och sin kompetens. Språk, kommunikation, känslor, 
etik och rörelse uppträder då för barnet i en meningsfull helhet” (s.113). Sommer betonar 
att leken har en central inverkan på små barns utveckling av sin personlighet och att leken 
även fungerar som en väg till kontakt mellan barnet och andra människor, vilket också 
framhålls av Brodin och Lindstrand som beskriver leken som en “brobyggande 
kommunikation” (s.162). 

Kommunikativa artefakter 

Handtecken, symboler och bilder är exempel på verktyg som kan användas i 
kommunikation med barn som alternativ eller komplettering till det verbala och kroppsliga 
språket. Ett kommunikationsverktyg som kan användas i samspelet med barn är tecken 
som stöd, även benämnt som TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation), vilket innebär olika sätt att använda handtecken tagna ur teckenspråket. 
Genom användning av tecken som stöd kan tecken som har tydlig koppling och liknelse till 
det viktigaste i kommunikationen bidra till en förstärkning av språket. Tecken är ofta 
enklare för barn att förstå än exempelvis ord. Barn föredrar också ofta att uttrycka sig 
genom tecken istället för ord eftersom verbalt språk kräver en avancerad munmotorik. 
(Heister Trygg & Andersson, 2009). Norlings (2015) avhandling beskriver förskolan som 
en arena för social språkmiljö och språkliga processer. Studien visar att användning av 
tecken som stöd vid kommunikation med barn kan bidra till barnens ökade delaktighet 
genom att tecken blir ett allmänt språk som alla  barn, oavsett bakgrund och 
förutsättningar, har gemensamt. Heister Trygg och Andersson (2009) och Norling (2015) 
framhåller att symboler som konkreta föremål och bilder med fördel kan användas som 
verktyg i kommunikationen mellan barn och pedagoger. Föremålen och bilderna fungerar 
som symboler för verkligheten och kan därigenom bli ett hjälpmedel och stöd i 
kommunikationen. Barnens tillgång till kommunikativa verktyg är en viktig aspekt av 
språkmiljön.  Norling menar vidare att användningen av dessa artefakter kan främja 
samspelet mellan barn och pedagoger och därigenom även barnens växande språk.  

2.2.4 Förskolans sociala språkmiljö 

Norlings (2015) studie tyder på att pedagoger i förskolan sällan har möjlighet att fullt ut 
kunna delta i aktiviteter där de lyssnar på barns diskussioner och utmanar deras tankar. 
Pedagogerna avbryts ofta och kan därför sällan ha längre samtal med barnen, vilket 
försvårar deras lyhördhet för barns initiativ. Trots detta så visar studien på goda resultat 
gällande den sociala språkmiljön i förskolan. Norling förespråkar ett synliggörande av den 
sociala språkmiljön, vilket bidrar till att fokus riktas mot vilka förutsättningar barn erbjuds 
för samspel och språklig kommunikation i förskolan, samt pedagogernas förhållningssätt 
och målsträvan i förhållande till läroplanen. Genom att den sociala språkmiljön framhävs 
gynnas även barnens delaktighet, då barns engagemang bygger på pedagogers lyhördhet 
och strategier för att stötta barnen i sitt samspel och kommunikation med andra. Jonsson 
(2016) menar att kommunikationen mellan pedagoger och de yngsta barnen i förskolan i 
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vissa situationer kan framstå som lärarstyrd då pedagoger ibland tar över samtalen. 
Författaren understryker att samspel och interaktion mellan barn och pedagoger ger 
barnen utrymme för sina uttryck, samtidigt som pedagogerna utmanar barnens 
deltagande. En social miljö där ”lärare och barn når varandra och utvidgar sin 
kommunikation kring sådant som har en utgångspunkt i såväl barns visade intresse som 
formulerade läroplansintentioner” (s.13). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Sommer (2008) uppger att det perspektiv vuxna har påverkar hur de ser på barn. 
Därigenom påverkas även förhållningssätt till barn, tolkningar av barns handlingar och 
uttryck samt förståelse för barns förmågor av de perspektiv vuxna bär med sig. Individens 
barnperspektiv är beroende av de normer och värderingar som finns i samhället och 
grundläggs till stor del i de teorier som format olika perspektiv på människor, kunskap och 
lärande. I följande avsnitt redogörs för det sociokulturella perspektivet, som denna studie 
har sin utgångspunkt i. 

Ett teoretiskt perspektiv som har haft stort inflytande på vår tids pedagogik är det 
sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling. Upphovsmannen till perspektivet 
anses vara Lev Vygotskij, en teoretiker som var verksam i början av 1900-talet (Säljö, 
2011). Under de senaste decennierna har flertalet tolkningar och förgreningar av det 
sociokulturella perspektivet uppstått. Nedan redogörs för Strandbergs (2006), Säljös 
(2011) och Lindös (2009) tolkningar av Vygotskijs teorier. Dessa tolkningar anser vi 
speglar hur perspektivet kan förstås i förhållande till den svenska skolan och förskolan. 
Därigenom är de relevanta tolkningar för att bidra till att uppnå studiens syfte, att 
undersöka hur de yngsta barnen kommunicerar i denna tids förskola. 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Strandberg (2006) beskriver att det sociokulturella perspektivet innebär att lärande och 
utveckling alltid påverkas av kulturella och sociala interaktioner. Utgångspunkten för 
teorin är att människors lärande består av ständigt pågående processer som först sker i 
samspel med omgivningen, därefter kan vi tillfoga oss inre förståelse och utföra 
handlingar. I studien görs en särskiljning mellan begreppen fysisk och social miljö. Den 
fysiska miljön kan likställas med det Vygotskij beskriver som arena, den fysiska lokalen och 
hur den är utformad med material och dess tillgänglighet. Den sociala miljön innefattar 
den sociala kontexten och är kopplat till interaktionen och samspelet med andra 
(Smagorinsky, 2011).  

I det sociokulturella perspektivet ses människors lärande i relation till kulturella och 
sociala redskap, även kallade artefakter, som skapats för att tänka och agera med. 
Artefakter kan vara fysiska och symboliska. En central del av Vygotskijs teori är att språket 
är det viktigaste redskapet som människor har då det handlar om att nå kunskap och 
samspela med andra. Med andra ord är språk och kommunikation grundläggande för allt 
lärande (Strandberg, 2006). En bärande tanke i Vygotskijs perspektiv på lärande är att 
individen och artefakterna samverkar, eller medierar, med varandra. Människan bygger 
upp sociala kunskaper som medieras genom kommunikation i språk och handling (Säljö, 
2011). Barn ses i det sociokulturella perspektivet som aktiva och kompetenta bärare av 
kunskap, men lärprocesserna som barnen befinner sig i är situerade. Abstrakt tänkande, 
språkliga kunskaper, problemlösning och social kompetens är alltid beroende av vilken 
kontext som individen är i. Därigenom finns det inte något medfött språk utan barn lär sig 
språket i samspel med omgivningen (Lindö, 2009). Vidare menade Vygotskij att även om 
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barn från första stunden i livet kommunicerar med blickar och kroppsspråk, är det verbala 
språket det absolut starkaste verktyget barnet utvecklar för att samspela med omgivningen 
och bli delaktig i kulturella och sociala sammanhang (Säljö, 2011).  

Lärandet är alltså en samspelsprocess där människor för tillfället har vissa kunskaper 
samtidigt som de är nära att lära sig nya kunskaper. Avståndet inom det som individen kan 
göra själv och det som hen är i stånd att lära sig med andras stöd definieras inom det 
sociokulturella perspektivet som den proximala utvecklingszonen. Den stöttning som 
barnet får av andra personer för att komma framåt i sin utvecklingszon kallas scaffolding 
och sker genom kommunikation. Barnet klarar alltså av mycket själv inom sin 
utvecklingszon och med kommunikativt stöd av en mer kompetent person som hjälper 
barnet att utveckla sina egna kunskaper och färdigheter uppkommer ständigt nya och mer 
avancerade utvecklingszoner (Säljö, 2011).  

 

  



 10 

3 Metod 

I följande kapitel redogörs för studiens metod. Kapitlet inleds med en beskrivning av val av 
forskningsmetod och därefter motiveras hur urvalet till studien gjorts. Detta följs av en 
förklaring och exemplifiering av hur genomförandet av datainsamling samt 
databearbetning utförts. Därefter beskrivs de etiska aspekter som varit relevanta för 
studien samt hur hänsyn tagits till dessa. Kapitlet avslutas med en diskussion om metod 
och eventuella konsekvenser av de val som tagits under den metodologiska delen av denna 
studies process. 

3.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka de yngsta barnens kommunikation med andra barn 
och pedagoger i förskolan. Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats som metod för studien. 
Kvalitativ forskningsstrategi innebär ett fokus på hur individerna upplever och beter sig i 
sin sociala verklighet genom att studera och tolka deras beteende i en specifik miljö 
(Bryman, 2011). Som kvalitativ datainsamlingsmetod valdes strukturerade observationer. 
Observationerna utfördes med stöd av ett observationsschema (bilaga 3), något som enligt 
Bryman (2011) är en viktig del i undersökningar som grundar sig i strukturerade 
observationer. Observationsschemat bestod av en tabell som var uppdelad i fyra kategorier, 
vilka definierades utifrån studiens forskningsfrågor. Kategorierna var Verbal 
kommunikation, Kroppslig kommunikation, samt Annan kommunikation och Material.   

Strukturerade observationer valdes som metod för att få en så sanningsenlig bild som 
möjligt av barnens kommunikation i förskolan. Datainsamlingen genomfördes genom 
deltagande observationer, vilket Bryman (2011) beskriver som att observatören har en 
aktiv och närvarande roll. Metoden valdes utifrån antagandet att de yngsta barnen i 
förskolan kan ha svårt att skilja på en vuxen människa som kommer in på förskolan i syfte 
att observera eller att arbeta som pedagog. En icke deltagande observatör, som i stor 
utsträckning försöker avskärma sig från miljön som observeras, kan eventuellt störa 
barnen eller skapa osäkerhet och funderingar kring observatören. Genom deltagande 
observation kunde hänsyn tas till hur barnen skulle vara mest bekväma med vår närvaro i 
deras förskola. För att att observationerna skulle påverkas så lite som möjligt av vår aktiva 
roll bads de deltagande pedagogerna innan observationerna att ta över vid de tillfällen som 
barnen sökte kontakt med oss, så mycket som verksamheten och situationerna tillät. 

3.2 Urval 

Bryman (2011) framhåller att strukturerade observationer kräver ett tydligt fastställande 
om vilka personer som ska observeras och i vilken miljö de ska observeras. I denna studie 
valdes två förskolor och observationerna utfördes på en förskola vardera. Förskolorna 
valdes med hänsyn till att de ligger oss geografiskt nära och att vi som observatörer enskilt 
har tidigare relation till dessa förskolor. Beaktandet av de deltagande förskolornas 
lättillgänglighet för oss observatörer kan beskrivas genom det som Bryman benämner som 
ett bekvämlighetsurval. Den tidigare relationen till förskolorna möjliggjorde att 
observationerna kunde utföras under en lång tid utan att nämnvärt störa barnen eller 
verksamheten. Därmed kunde ett helhetsperspektiv av barns kommunikation i många av 
de situationer som kan uppstå i förskolan främjas. Då syftet med studien var att undersöka 
de yngsta barnens kommunikation valdes två yngrebarnsavdelningar att utföra 
observationerna på. 
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3.3 Genomförande 

De förskolor som valdes för att delta i studien kontaktades genom ett personligt besök. 
Datum och tid för observationerna bestämdes i samråd med de berörda pedagogerna. Ett 
missivbrev (bilaga 1) överlämnades till pedagogerna. Ett annat missivbrev (bilaga 2) med 
förfrågan om samtycke lämnades även ut till vårdnadshavarna för barnen på de berörda 
förskolorna. De barn vars vårdnadshavare inte svarat på missivbrevet har inte deltagit i 
observationerna. 

Barnen som deltog i studien var i åldern 1-2 år och sammanlagt deltog 17 barn. För att 
fånga alla situationer som kan uppstå i verksamheten följdes barnen under två dagar, cirka 
sex timmar per dag. Observationerna ägde rum kontinuerligt och vid flera olika tillfällen, 
både i förskolans inomhus- och utomhusmiljö. Observationstillfällenas längd varierade 
beroende på situation och pågick mellan 10-30 minuter. Med stöd av ett 
observationsschema (bilaga 3) gjordes anteckningar med fokus på barnens kommunikativa 
kompetenser. 

3.3.1 Exempel från observation 

Nedan redogörs för ett exempel på denna studies anteckningar i det använda 
observationsschemat.

 

I observationsschemat angavs hur många barn och pedagoger som deltog i observationen. 
För att komma ihåg och kunna urskilja varje observationstillfälle skrevs en kort förklaring 
av situationen. Det gjordes även en beskrivning av den den omgivande sociala och fysiska 
miljön. Schemat innehöll en tabell där de olika kommunikationssätt som barnen använde 
särskiljdes.  
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Kommunikationssätten definierades under kategorierna Verbal kommunikation, 
Kroppslig kommunikation, Annan kommunikation och Material. I tabellen fanns även 
underkategorier som användes som stöd för observationernas syfte och fokus. Under dessa 
antecknades de olika uttryckssätt som framkom hos barnen under observationen. Slutligen 
skrevs en kort kommentar med observatörens tankar och reflektioner om observationen. 

3.4 Databearbetning 

Under observationerna gjordes anteckningar med hjälp av observationsschemat. I direkt 
anslutning till observationstillfället skrevs det som ansågs kunna bidra till studien ned 
detaljerat utifrån minnet och de anteckningar som gjorts under observationstillfället. Det 
nedskrivna materialet samlades sedan in i ett dokument under rubriken observationer. 
Materialet i dokumentet granskades och jämfördes för att synliggöra de likheter och 
skillnader som framkom under observationerna. Det som ansågs vara viktigt och relevant i 
relation till forskningsfrågorna plockades ut och sorterades under olika kategorier, vilket 
möjliggjorde ett förtydligande av samband i observationerna. Utifrån detta kunde barnens 
kommunikation med pedagoger och andra barn urskiljas, likväl som hur 
kommunikationen kunde kopplas till miljö och artefakter. Kategorierna bestämdes genom 
diskussioner om hur resultatet kan förstås i förhållande till studiens syfte och 
forskningsfrågor. Följaktligen formulerades kategorierna: Barns kommunikation med 
andra barn, Barns kommunikation med pedagoger samt Material. Genom att ha varje 
observation tydligt sorterade i kategorier underlättades processen med att urskilja 
samband, centrala delar och sådant som utmärkt sig i observationerna. Utifrån 
kategorierna formulerades teman kopplade till studiens forskningsfrågor. Dessa teman 
överfördes till rubriker i studiens resultat. Genom nedskrivna observationer har återblickar 
kunnat göras under studiens process. 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

De observationer som utfördes i studien innebär ett etiskt ansvar gentemot de deltagande 
parterna.Vetenskapsrådet (2011) har fastställt fyra forskningsetiska principer för att 
skydda de personer som är direkt berörda av forskningen, vilka denna studie har tagit 
hänsyn till. Informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera berörda 
personer om den aktuella undersökningens syfte, har tagits hänsyn till genom att 
missivbrev delades ut till de berörda förskolornas pedagoger samt till barnens 
vårdnadshavare. Missivbreven innehöll information om studiens syfte, hänsynstagande till 
de forskningsetiska aspekterna samt våra kontaktuppgifter. Samtyckeskravet beskriver att 
deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta har 
tagits i beaktande genom att vårdnadshavarna har fått lämna sin underskrift om barnens 
deltagande i studien innan observationerna utfördes. Konfidalitetskravet innebär att 
uppgifter om alla de personer som ingår i en undersökning ska behandlas med största 
möjliga konfidentialitet. Detta har tagits hänsyn till genom att namn på de barn, pedagoger 
samt förskolor som berörs av studien är fingerade och insamlat material har förvarats på 
ställen där obehöriga inte har tillträde. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 
samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet, vilket har 
beaktats genom att allt insamlat material endast har använts till studiens syfte och att det 
har raderats då studien har avslutats.  Deltagarna har genom missivbrevet informerats om 
att den slutliga studien kommer finnas tillgänglig för offentligheten på databasen DiVA.  

Vetenskapsrådet (2016) framhåller att forskning som involverar barn innebär särskilda 
etiska ställningstaganden. Barn har inte samma förmåga som vuxna att bedöma de risker 
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och konsekvenser som forskningen kan innebära. Därför är det viktigt att forskare försöker 
få samtycke både från barnen och deras vårdnadshavare. Om det inte anses möjligt att 
inhämta samtycke från barnen, exempelvis på grund av deras låga ålder, bör de få 
information om den studie som de deltar i. Denna studie har beaktat de särskilda etiska 
aspekter som gäller vid forskning som involverar barn genom att barnens vårdnadshavare 
har fått lämna samtycke till barnens deltagande i de utdelade missivbreven, där de också 
informerades om att deras barn när som helst får avbryta sin medverkan i studien. Barnen 
har vid observationsdagarnas början blivit informerade, på ett åldersanpassat sätt, om hur 
och varför observationerna ska utföras och att de har rätt att säga till eller visa om de inte 
vill delta i studien. Under observationerna fanns därför särskild uppmärksamhet riktat mot 
om något barn verkade visa ovilja att delta genom verbalt språk eller kroppsspråk.  

3.6 Tillförlitlighet, upprepning och giltighet 

Bryman (2011) fastställer tre centrala kriterier för undersökningar liknande denna studie; 
reliabilitet, replikation och validitet. Studiens reliabilitet redogör för dess tillförlitlighet, om 
resultatet anses vara pålitligt, samt om det har påverkats eller misstolkats av olika faktorer. 
Replikationen betecknar möjligheten att upprepa undersökningen och kräver därför ett väl 
beskrivet tillvägagångssätt. Validiteten bedömer till vilken grad studiens resultat är 
sammanhängande och relevant, om det som undersökts är det som var meningen att 
undersöka. Enligt Bryman är reliabilitet och validitet viktiga kriterier för kvalitén i 
kvalitativ forskning. Nedan beskrivs studiens reliabilitet under avsnittet tillförlitlighet, 
studiens replikation under avsnittet upprepning och studiens validitet under avsnittet 
giltighet. 

3.6.1 Tillförlitlighet  

Övervägandet av datainsamlingsmetod gjordes med hänsyn till studiens syfte, att 
undersöka de yngsta barnens kommunikation i förskolans verksamhet. Genom att 
observera hur barnen interagerar i förskolemiljön gavs möjlighet att iaktta 
kommunikationen mellan barnen och pedagoger. Bryman (2011) framhåller att 
observationer som forskningsmetod ger en större tillförlitlighet än intervjuer om syftet är 
att tillfoga sig kunskap om olika händelser och situationer. Studiens tillförlitlighet påverkas 
av de tolkningar som görs av observatörerna under observationerna och bearbetningen av 
den data som samlats in. Med hänsyn till denna studies tillförlitlighet har observationerna 
utgått från ett tydligt strukturerat observationsschema och direkta anteckningar av de 
händelser som uppstått. Studiens utgångspunkt har varit att med en så objektiv syn som 
möjligt synliggöra barnens kommunikativa strategier. Enligt Bryman påverkar 
observatörernas förmåga och möjligheter att observera med så lite yttre störningar som 
möjligt det resultat som framkommer vid observationer av sociala miljöer. Därför har en 
dialog förts med pedagogerna vid varje observationstillfälle om vår önskan att se 
observationerna genom ett utifrånperspektiv. Pedagogerna har varit ett stöd under 
observationerna genom att de har övertagit vissa situationer med barnen och därigenom 
bidragit till att vi som observatörer kunnat distansera oss från den sociala miljö som för 
tillfället observerats. 

3.6.2 Upprepning  

Bryman (2011) menar att replikation är svår att uppfylla i kvalitativ forskning, eftersom det 
innefattar sociala miljöer som är svåra att återskapa. I denna studie observerades barns 
kommunikation med varandra och pedagoger i olika miljöer. För att en upprepning ska 



 14 

vara möjlig, måste forskaren ”gå in i en liknande social roll som den första forskaren – 
annars kommer det som den andra forskaren ser och hör inte att kunna jämföras med det 
som framkommit i den ursprungliga undersökningen.” ( s.352). Därför finns en 
medvetenhet om att en upprepning av denna studie, trots en tydlig beskrivning av 
observatörernas tillvägagångssätt, metod, genomförande och den miljö där 
observationerna utförts, är svår att uppnå. 

3.6.3 Giltighet  

Syftet med studien var att undersöka de yngsta barnens kommunikation. Enligt Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2012) är observationer det främsta sättet för att förstå hur barn 
skapar mening. Observationer där barns kommunikation och uttryckssätt undersöks 
skapar en fördjupad förståelse för hur barn kommunicerar (Johansson, 2009). Med 
hänsyn till studiens giltighet utfördes observationerna utifrån ett observationsschema med 
fokus på barnens kommunikation. 

3.7 Metoddiskussion 

I denna studie har fokus varit att fånga de yngsta barnens kommunikativa förmågor i 
förskolans miljöer. Genom observationer som vald datainsamlingsmetod anser vi att syftet 
och forskningsfrågorna har besvarats utan inblandning av pedagogernas tolkningar. 
Genom intervjuer av pedagoger hade tillförlitligheten av studien eventuellt stärkts. 
Pedagogernas uppfattningar och perspektiv på barnens kommunikation hade kunnat bidra 
till en jämförande aspekt som gett en fördjupad förståelse. Bryman (2011) framhåller dock, 
som tidigare nämnt, att observationer ger en större tillförlitlighet än intervjuer då syftet är 
att tillfoga sig kunskap om olika händelser och situationer. Med detta i beaktning och med 
hänsyn till omfattningen och tidsramarna för studien anser vi att observationer som enda 
metod för datainsamling var ett relevant val för denna studie. 

En annan aspekt som kan ha haft inverkan på studiens tillförlitlighet är att barnen kan ha 
blivit störda eller påverkade av vår närvaro som observatörer och därmed förändrat sitt 
sätt att kommunicera. Då vi var kända sedan tidigare för de deltagande barnen anses dock 
inte resultatet ha påverkats av våra deltagande observationer. Barnens anses inte heller ha 
påverkats eller blivit störda av vår närvaro eftersom de sedan tidigare var vana vid att bli 
observerade av pedagoger på förskolan. 

Ett reflexivt synsätt innebär en medvetenhet och känslighet för forskarens tolkningar 
(Bryman, 2011). En faktor som kan påverka studien är författarnas egna uppfattningar av 
vad som är relevant att observera för att uppnå studiens syfte. Våra egna tolkningar av vad 
som innefattar begreppet kommunikation torde ha påverkat datainsamling och analys av 
det insamlade materialet. Vi är medvetna om att våra egna tolkningar ligger som bakgrund 
för studiens resultat. Av etiska skäl har vi inte använt videoinspelningar som 
datainsamlingsmetod. Genom att analysera filmer av observationerna i efterhand skulle ett 
utifrånperspektiv av barnens kommunikation kunna främjats. 

Studien utfördes på två förskolor med ett litet antal barn som deltog. Detta påverkar 
studiens generaliserbarhet då studien är begränsad till sin storlek. Fler deltagare hade gett 
ett mer generaliserbart resultat av studien. Det vill säga en ”generalisering till en större 
grupp av individer än dem som konkret deltagit i undersökningen” (Bryman, 2011, s.48). 
Studiens begränsningar innebär att den inte är generaliserbar i hela landet, utan avgränsar 
sig till att undersöka hur barnen på de två deltagande förskolorna kommunicerar. 
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4 Resultat och resultattolkning 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Det insamlade materialet från 
observationerna redovisas genom en inledande presentation av förskolorna och deras 
miljö. Därefter följer en tematisering utifrån de två kategorierna De yngsta barnens 
kommunikativa kompetenser samt Miljön som kommunikationsmedel. Resultatet 
presenteras genom exempel från studiens anteckningar samt tolkningar av exemplen. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

Pedagoger används i studien som ett samlingsbegrepp för de förskollärare och barnskötare 
som arbetar på de deltagande förskolorna. Ett gemensamt ordval för de vuxna som arbetar 
med barnen är valt med hänsyn till studiens utformning, där fokus ligger på barns 
kommunikation med alla andra individer som befinner sig i förskolans verksamhet. För ett 
hänsynstagande till de forskningsetiska aspekterna och förskolornas sekretess används 
fiktiva namn på de barn och pedagoger som deltagit i observationerna. 

4.1 Presentation av förskolorna 

Den ena förskolan (hädanefter benämnd som Förskola 1) ligger centralt belagd i en 
mellanstor stad i mellersta Sverige. På förskolan finns ungefär 60 barn i åldrarna 1-6 år och 
den består av tre avdelningar där barnen är indelade efter ålder. Förskolan har hämtat 
mycket inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi och har ett tydligt 
projekterande arbetssätt. Det finns mycket och varierande material tillgängligt för barnen 
och väggarna är fulla av dokumentation i form av fotografier, barnens alster och barnens 
citat. På avdelningen för de yngsta barnen, där observationerna utfördes, finns  16 barn i 
åldern 1-2 år. Avdelningen är avskild med en dörr från den övriga förskolemiljön. Den 
består av ett stort rum med en samlingsmatta, soffa med läshörna, låga bord och stolar 
samt hyllor med olika material kopplat till de pågående projekten. Det finns också ett 
mindre rum med olika byggmaterial, ett vilorum, samt en korridor med en kub som 
används för projicering av olika bilder. Utomhusmiljön består av en mindre gård med 
konstgräs och asfalt, samt en del material och miljöer anpassade för utelek, så som två 
sandlådor, en klätterställning och en bygghörna. 

Den andra förskolan (hädanefter benämnd som Förskola 2) ligger centralt belagd i en 
mindre stad i mellersta Sverige. Förskolan har sex åldersindelade avdelningar med 
sammanlagt 110-120 barn i åldrarna 1-6 år.  På avdelningen där observationerna utfördes 
finns 13 barn i åldern 1-2 år. Miljön är ljus, öppen och anpassad till de yngsta barnen. 
Förskolan är till viss del inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi med en 
inbjudande miljö där allt material finns tillgängligt på barnens nivå. Förskolans 
utomhusmiljö är stor, inbjudande och stimulerande med generösa ytor där barnen kan 
cykla, springa och leka. Det finns mycket material, gräs, sand, asfalt och små skogspartier. 

Båda förskolemiljöerna där observationerna utfördes saknar till stor del tillgång till 
kommunikationsverktyg som pekbilder och symboler. I förskolornas hallar finns bilder på 
ytterkläder uppsatta som ett stöd för barnen vid påklädning. Vid observationstillfällena 
sågs dock dessa bildstöd inte användas varken av barn eller pedagoger. Förskola 1 
använder sig i viss utsträckning av stödtecken i kommunikationen med barnen, något som 
varierar mycket beroende på vem av pedagogerna som kommunicerar med barnen. 
Förskola 2 använder inte stödtecken som kommunikationsmedel. 
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4.2 De yngsta barnens kommunikativa kompetenser 

4.2.1 Olika medel för kommunikation 

Observationerna tyder på att de yngsta barnen kommunicerar genom olika och varierande 
metoder. Resultaten visar att verbalt språk, kroppsspråk, handtecken, fysisk kontakt, 
mimik och ögonkontakt är strategier som barn använder sig av i varierande utsträckning 
för att uttrycka sig. Observationerna visar att ett fåtal barn väljer ett av dessa uttryckssätt 
för att kommunicera, medan de flesta barn som observerats kombinerar flera olika sätt att 
uttrycka sig på samtidigt. I detta avsnitt presenteras två exempel som gestaltar hur barnen 
använder sig av kommunikativa kompetenser som sträcker sig långt utöver det verbala 
språket. 

Att säga mycket utan ord 

Miljöbeskrivning: På förskolan i detta exempel finns tre avdelningar som kallas Gul, 
Blå och Röd. Dörrarna mellan avdelningarna är ofta öppna och barnen har en viss 
frihet och vana att kunna röra sig mellan de olika avdelningarna, även om deras 
huvudsakliga tid spenderas på en viss avdelning. På morgonen är alla tre avdelningar 
sammanslagna på avdelning Blå. Följande exempel utspelar sig mellan pedagogen 
Carina och Alva, 2 år, i avdelning Röds hall. Det är tidig förmiddag och barnen ska klä 
på sig för att gå ut på förskolegården.  
 

Observation Förskola 1, 27 april 2017 kl. 9.15 
Carina och Alva kommer gåendes i korridoren från avdelning Blå. De stannar till i 
dörröppningen till hallen. “Nu ska du gå ut med Röd, Alva.” säger Carina. Alva ser med 
allvarlig min på Carina och skakar på huvudet. “Jo, nu ska vi gå ut. Gå och hämta dina 
kläder.” säger Carina. Alva skakar på huvudet och pekar på sitt öga och gör handtecknet 
för ordet “blå”. Carina går ner på huk framför Alva och säger: “Du kan inte gå in på Blå nu, 
vi ska gå ut på gården.” Alva tar Carina i handen, går fram till ytterdörren och pekar mot 
förskolegården. Hon tittar upp på Carina, ler och tecknar återigen “blå”. Carina frågar då: 
“Undrar du om Blå ska gå ut på gården också?” Alva nickar och ler. “Ja, de kommer snart 
ut de med.” säger Carina. Alva nickar och ler igen och går fram till sin hylla för att klä på 
sig sina ytterkläder.  

 

Ovanstående exempel visar på hur ett barn kan kombinera flera olika kommunikativa 
strategier för att göra sig förstådd. Användandet av kroppsspråk, handtecken, fysisk 
kontakt och mimik gör att barnet lyckas kommunicera det hon vill framföra utan 
användning av det verbala språket. 

Blicken – en kommunikativ kraft 

Det andra exemplet på barns användande av kommunikativa kompetenser utspelar sig 
mellan Samira, 2,5 år och en av oss observatörer. 

Miljöbeskrivning: Det är eftermiddag och de flesta barn på avdelningen sover i 
avdelningens vilorum. Samira är tillsammans med två andra barn och en pedagog på golvet 
i ett stort rum med en låg soffa. Barnen vaknar till efter vilan och läser böcker som finns på 
en hylla bredvid dem. Jag befinner mig i ett litet rum tillsammans med två andra barn som 
jag för tillfället observerar. Det finns ingen dörr mellan rummen så jag har en överblick i 
vad som pågår i det stora rummet. Pedagogen som befinner sig där går ut till hallen som 
ligger i anslutning till det stora rummet för att svara i telefonen. Barnen i det stora rummet 
tittar vidare i förskolans böcker. 
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Observation Förskola 1, 27 april 2017 kl. 13.00 
Efter ungefär en minut kommer Samira in till det lilla rummet. Hon stannar ungefär två 
meter ifrån mig och tittar på mig i några sekunder. Hon vänder sig om och går två steg 
ifrån mig. Därefter vänder hon sig om igen och tittar på mig i ytterligare några sekunder. 
Hon använder inga andra kommunikationsmedel utöver ögonkontakt. Jag ser då ut mot 
stora rummet där de två andra barnen har börjat klättra runt i soffan. Jag frågar Samira: 
“Vill du att jag ska komma med dig?”. Hon tittar igen på mig och börjar gå mot de andra 
barnen i det stora rummet. Jag följer efter och sätter mig i soffan och Samira sätter sig 
därefter i mitt knä. 

 

Exemplet ovan går att tolka som att barnet, som inte använder det verbala språket som 
kommunikationsform, vid detta tillfälle använder sin blick och ögonkontakt som enskild 
kommunikationsstrategi. Den spontana tolkningen som görs under observationstillfället är 
att barnet söker stöd av en vuxen då det blir lite rörigt i det stora rummet och pedagogen 
som fanns där inte var i närheten. Även om denna tolkning kan vara felaktig så stärks 
antagandet ytterligare då barnet sätter sig i mitt knä. Utifrån observationsexemplet går det 
att se hur ett barn kan uttrycka sina behov med enbart sin blick.  

4.2.2 Skillnader i kommunikationen beroende på kontext 

Observationerna visar att vissa barn väljer en viss kommunikativ strategi med ett annat 
barn, som exempelvis kroppsspråk eller känslouttryck, medan de kommunicerar på ett 
annat sätt med en pedagog. Ett exempel på detta observerades i ett samspel mellan två 
barn och en pedagog. 

Variationer i lekens språk 

Miljöbeskrivning: Tyra och Melvin, båda 2 år, går fram och tillbaka i avdelningens stora 
rum. Tyra kör en leksaksvagn med en docka i och Melvin går efter henne med en docka i 
famnen. Barnen går förbi pedagogen Maria som sitter på golvet. 

Observation Förskola 2, 2 maj 2017 kl. 13.30 
Tyra ler och säger: “Hejdå” till Maria. Melvin som går bakom säger även han: ”Hejdå” och 
skrattar. Maria frågar barnen: ”Vart ska ni någonstans?” Barnen tittar på varandra, 
skrattar och fortsätter gå. När de går förbi Maria säger de igen: ”Hejdå” och skrattar. 
Maria svarar: ”Hejdå”. Barnen tittar på varandra och skrattar. 
 

I detta exempel är kommunikationen mellan barnen och pedagogen verbal, medan 
kommunikationen mellan barnen består av blickar och skratt. En tolkning av detta kan 
vara att barnen väljer ett kommunikationssätt då de kommunicerar med varandra och ett 
annat kommunikationssätt i kommunikationen med pedagogen.   

Anpassning av språket 

Det framträder ett mönster under observationerna som tyder på att vissa barn anpassar sitt 
kommunikationssätt beroende på den kontext de befinner sig i. I vissa situationer 
använder de mycket verbalt språk och i andra situationer ett mer kroppsligt språk. En 
anpassning av språket framträder också då barnen visar sig använda olika känslouttryck 
med olika personer. Nedan presenteras två exempel på hur barn anpassar sin 
kommunikation till den person hen samspelar med. 

Miljöbeskrivning: Det första exemplet utspelar sig mellan Milton, 2 år, Liam, 1 år, samt 
pedagogen Anette. Milton sitter på en bilmatta med en leksaksbil i handen och i närheten 
sitter Anette på golvet med en flicka i knät. 

Observation Förskola 2, 28 april 2017 kl. 10.00  
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Milton sitter och kör bilen på bilmattan. Liam kommer fram och tar bilen från Milton. Milton 
ger då ifrån sig ett skrik och pekar på bilen. Liam tittar på Milton och fortsätter köra med 
bilen. Anette  vänder på huvudet och tittar på barnen. Milton skriker en gång till och tittar på 
Liam. ”Vad är det Milton?” frågar Anette. Milton tittar på Anette, samtidigt som han pekar på 
bilen och säger: ”Bilen”. ”Vill du ha bilen?” frågar Anette. ”Milton bilen” säger Milton. Anette 
frågar då: ”Hade du bilen?” och Milton svarar: ”Ja”. Anette tittar då på Liam och frågar: ”Tog 
du bilen från Milton?” Liam tittar på Milton och ger tillbaka bilen. Milton ler och fortsätter att 
köra med bilen. 

Miljöbeskrivning: Det andra exemplet utspelar sig mellan Nova, 2 år och två pedagoger. 
Pedagogerna benämns i exemplet med namnen Katja och Caroline. Nova  är själv med 
pedagogerna i avdelningens stora rum och de andra barnen sover på madrasser med en 
pedagog i ett annat rum. Nova sitter vid ett runt bord med båda pedagogerna bredvid sig. 

Observation Förskola 2, 2 maj 2017 kl. 11.45 
Nova reser sig upp, tittar på Katja som sitter bredvid och säger: ”Byta blöja”. Caroline 
som sitter på andra sidan om Nova ställer sig då upp, räcker fram handen till Nova 
och säger: ”Vill du att jag ska byta din blöja?” Nova säger: ”Ja”, samtidigt som hon ler 
och tar Katja i handen.  
 

I båda exemplen använder barnen olika kommunikationssätt då de kommunicerar med 
olika personer. Barnet i det första exemplet använder sig av ljud, blickar och gester för att 
kommunicera med det andra barnet, medan han svarar verbalt på pedagogens frågor. 
Barnet i det andra exemplet ändrar sitt uttryckssätt efter vilken pedagog hon 
kommunicerar med. I kommunikationen med den första pedagogen upplevs barnet vara 
missnöjd med att just den pedagogen vill byta blöja på henne och tittar därför ner mot 
golvet, medan hon verkar nöjd med att den andra pedagogen tar över och tittar därför upp 
på henne, ler och svarar ”Ja”.  

4.2.3 Användning av flera kommunikationssätt samtidigt 

Nedan presenteras ett exempel som visar hur barn i många situationer använder sig av 
flera kommunikationssätt samtidigt då de kommunicerar med andra barn eller pedagoger. 
 
Miljöbeskrivning: Exemplet utspelar sig en eftermiddag på förskolans utegård. Gården är 
anpassad till de yngsta barnen, då den ligger i anslutning till förskolans 
småbarnsavdelningar och är avskild från den större förskolegården med staket och en 
grind. På gården finns låga klätterställningar, gungor, rutschkana och cyklar anpassade för 
små barn. I observationen observeras Saga och Oliver, båda 2 år, samt pedagogen Jennifer. 

Observation Förskola 2, 28 april 2017 kl. 14.15 
Saga sitter på en cykel. Oliver ställer sig på ett lastflak som finns bak på cykeln. 
Saga  vänder sig då om och ger Oliver en blick. Oliver tittar på Saga och ler. Saga sträcker 
ut handen och sätter handflatan mot Olivers mage samtidigt som hon har ett missnöjt 
ansiktsuttryck. Oliver fortsätter att titta på Saga och ler. Saga ger då ifrån sig ett högt ljud 
samtidigt som hon vänder blicken ner i marken. Jennifer som står i närheten säger då till 
Saga: “Du får säga nej, jag vill inte”. Saga tittar på Oliver igen och säger högt: “Nej!” och 
tittar sedan på Jennifer igen. Oliver står kvar på cykeln tills Jennifer går fram och tar med 
sig honom i handen därifrån.  

 
Exemplen visar att barn använder olika uttryckssätt i sin kommunikation och att de olika 
uttryckssätten används både för att förstärka och komplettera varandra. 
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4.3 Miljön som kommunikationsmedel 

4.3.1 Användning av artefakter 

Båda förskolemiljöerna saknade till stor del tillgång till kommunikationsverktyg som 
bildstöd och symboler. Trots detta visar observationerna ett mönster som tyder på att 
barnen använder leksaker och annat material som finns tillgängligt i förskolans miljö i 
kommunikationen med andra barn och pedagoger. Nedan redogörs för två exempel där 
barn använder artefakter som kommunikationsmedel. 

Miljöbeskrivning: I det första exemplet sitter Tindra, 2 år, på en matta mitt i avdelningens 
stora rum. Bredvid henne sitter Mohammed, 2 år. På en stol i närheten sitter pedagogen 
Elisabeth. 

Observation Förskola 2, 2 maj 2017 kl. 14.45 
Tindra har en leksakstelefon mot örat. Elisabeth frågar: “Vem pratar du med?” Tindra 
svarar: “Mamma”. Elisabeth frågar då: “Vad säger mamma då?” Tindra blir tyst och tittar 
runt sig och säger istället: “Mohammed” och skrattar. Mohammed tittar upp på Tindra 
och tar sedan upp en kloss som ligger bredvid honom och sätter mot örat. Tindra säger då 
Mohammeds namn igen. Mohammed fortsätter att titta på Tindra och säger sedan några 
få ord på hans modersmål arabiska. Tindra skrattar igen och säger: “Hejdå” och 
Mohammed svarar då: “Hejdå” och lägger ner klossen på golvet igen. 

 
Miljöbeskrivning: I det andra exemplet sitter Amina, 2 år, på en stol framför avdelningens 
leksaksspis. Hon använder små kastruller, plasttallrikar och bestick i sin lek och använder 
en sked för att låtsas lägga upp mat från kastrullen på tallriken. Amina tittar bredvid sig 
och ser en pedagog som sitter intill. Pedagogens benämns i exemplet som Johanna. 

Observation Förskola 2, 28 april 2017 kl. 09.15 
Amina reser sig upp med tallriken och skeden i handen och går fram till Johanna.  
Johanna tittar på Amina som sträcker fram tallriken och skeden till Johanna.  
”Får jag smaka?” frågar Johanna. Amina nickar. Johanna låtsas smaka på maten och 
säger: ”Mmm, vad gott!” Amina ler, går tillbaka till spisen och hämtar ett plastglas. Hon 
går fram till Johanna med glaset i handen och sträcker fram det mot henne. Johanna 
låtsas dricka och säger sedan: ”Tack så mycket!” Amina går sedan fram till mig och 

sträcker fram tallriken med skeden och glaset och säger: ”Smaka”.  
 

De båda exemplen visar att barn använder sig av de artefakter som finns tillgängliga för 
dem i förskolemiljön då de kommunicerar i leksituationer. Artefakter som exempelvis 
leksaker används både i samspelet mellan barnen och mellan barn och pedagoger. 

Tecken som stöd 

Observationerna visar att Förskola 1, där stödtecken är en vanligt förekommande strategi 
som används av pedagogerna i kommunikationen med barnen, har flertalet barn som 
väljer handtecken som kommunikationsmedel. Det verkar finnas en tendens att barnen 
använder handtecken i större utsträckning i kommunikation med pedagoger än med andra 
barn. Observationerna på Förskola 2 visar inte på någon förekomst av handtecken hos 
pedagoger eller barn. 

Resultatsammanfattning 

De yngsta barnens kommunikation kan vara komplext. Vid observationerna märktes det 
att ett synliggörande av hur barnen kommunicerar och tolkningar av vad de vill uttrycka 
kräver lyhördhet, uppmärksamhet och kunskap om kommunikationsformer som ibland 
kan verka otydliga.  
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Utifrån resultatet går det att se att de yngsta barnen har stora kommunikativa 
kompetenser. Hur barnen väljer att kommunicera varierar stort. Vissa barn använder sig 
av verbalt språk i kombination med andra kommunikationsformer, exempelvis mimik och 
kroppsspråk. Det verbala språket varierar mellan enstaka ord och två-eller 
treordsmeningar. De barn som inte använder det verbala språket använder antingen 
kombinerade kommunikationsmedel, som handtecken och ljud eller kroppsspråk och 
mimik. Resultatet visar också på att vissa barn enbart använder ett kommunikationssätt 
för att kommunicera, exempelvis ögonkontakt eller mimik. 

Det går att se en tendens till att barnen verkar anpassa sitt språk beroende på vilken 
situation de befinner sig i och med vem de samspelar. Ofta använder barnen ett mer 
verbalt språk och handtecken tillsammans med pedagogerna, för att använda mimik och 
kroppsspråk mer i kommunikationen med andra barn. Barnen verkar också ibland byta 
kommunikationsmetod beroende på vilken pedagog de kommunicerar med. Det går också 
att utläsa från det insamlade datamaterialet att de barn som har ett mer verbalt språk 
verkar använda andra kommunikationsformer i mindre utsträckning än de barn som inte 
använder det verbala språket. Den förskola där handtecken användes av pedagoger i 
kommunikationen med barnen hade också flera barn som använde handtecken som 
kommunikativ strategi, medan handtecken inte existerade alls på den andra förskolan. 

Den omgivande miljön och dess material används ibland av barnen då de vill förtydliga vad 
de kommunicerar, exempelvis genom att de tar fram eller pekar på en bild. Leksaker 
används både i kommunikationen med andra barn och med pedagoger, ibland för att 
inleda eller utveckla en lek, ibland som en förstärkning för barnets försök att uttrycka 
något. På de observerade förskolorna fanns det inte mycket verktyg för icke-verbal 
kommunikation, som bildscheman eller pekbilder. De  få bildstöd som fanns på 
förskolorna användes inte aktivt, varken av barn eller pedagoger.    
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5 Analys 

I följande kapitel analyseras studiens resultat i samband med tidigare forskning samt 
tolkningar av det sociokulturella perspektivet. Analysen utgår från studiens 
forskningsfrågor: Barns kommunikation med andra barn, Barns kommunikation med 
pedagoger i förskolan och Barns användning av artefakter, vilka kopplas ihop med 
resultatet och det sociokulturella perspektivet.  

5.1 Barns kommunikation med andra barn 

I resultatet framkommer att barn använder sig av många varierande strategier för sin 
kommunikation med varandra. De kommunikationssätt som barn framförallt använder sig 
av tillsammans med andra barn verkar vara ögonkontakt, fysisk kontakt, känslouttryck och 
kroppsspråk. Dessa kommunikationssätt används i omväxlande utsträckning i 
kombination med varandra och separat. Observationerna visar att barnen i vissa 
situationer väljer ett specifikt kommunikationssätt, för att i andra situationer använda ett 
annat eller flera kommunikationssätt samtidigt.  I samspelet mellan barnen framträder i 
resultatet en förståelse för varandras uttryck och gemensam mening för kommunikationen. 
I barns samspel delas erfarenheter, kunskap och utveckling vilket gör kommunikationen 
meningsfull. En utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är att samspel och 
kommunikation mellan barn och andra människor är grunden till allt lärande och 
utveckling. I samspel med varandra lär barn och utvecklar sitt språk (Säljö, 2011). 
Samspelets betydelse är i enlighet med studiens resultat, vilket visar att barn besitter en 
stor social kompetens genom att de ofta lyckas kommunicera med varandra utan att 
använda några ord alls. Barnens kroppsliga kommunikativa förmågor ligger i linje med 
Sommers (2008) beskrivning av det kompetenta barnet. Strandberg (2006) belyser hur 
den sociala kompetensen som människor utvecklar finns med redan i början av livet. Den 
sociala kompetensen är grundläggande för människans utveckling eftersom alla våra 
förmågor mynnar från sociala relationer. Denna studies resultat tyder på att barnens 
förmågor att kommunicera med varandra utan att använda det verbala språket innebär att 
den kommunikativa aspekten av social kompetens är framträdande redan hos de allra 
yngsta barnen. 

5.2 Barns kommunikation med pedagoger i förskolan  

Det framträder i resultatet att barn ofta anpassar sitt kommunikationssätt beroende på den 
kontext de befinner sig i. Observationer av barn och pedagoger visar att barnen vid flera 
tillfällen valde att kommunicera på ett sätt med en viss pedagog, för att använda ett annat 
sätt med en annan pedagog. Kommunikationen skiljer sig också i samspelet mellan barn 
och andra barn och mellan barn och pedagoger. Barns anpassning av språket går genom 
den sociokulturella teorin att förstå med stöd av Strandbergs (2006) beskrivning av 
människors situerade aktiviteter. Allt som pågår inuti oss, lärande, talande, vilja, känslor 
och tänkande är alltid beroende av vilken situation vi befinner oss i och med vem vi 
samspelar. Anpassningen av språket går att tolkas som att barn påverkas av de situationer 
de är i, vilket gör att de använder sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt i olika kontexter. 
Ur ett sociokulturellt lärarperspektiv blir det därmed viktigt att barnen i förskolan erbjuds 
många möjligheter till samspel och kommunikation med olika barn och pedagoger. 
Därmed gynnas deras kommunikativa utveckling och lärande eftersom allt lärande sker i 
samspel (Lindö, 2009).  
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Resultatet tyder också på en tendens att barn som använder det verbala språket som 
huvudsaklig strategi vid kommunikation inte använder sig av andra kommunikativa 
metoder, som kroppsspråk och handtecken, i samma utsträckning som de barn som inte 
använder det verbala språket. En förklaring till detta utifrån den sociokulturella teorin kan 
vara att det verbala språket är det absolut starkaste verktyget som barn använder i sitt 
samspel med omgivningen. Språket består till en början av framförallt kroppsliga 
uttryckssätt och övergår till ett mer verbalt språk med tiden eftersom barnen lär och 
utvecklas hela tiden, vilket gör att ett mer verbalt språk bidrar till mindre kroppsligt språk 
(Säljö, 2011). 

5.3 Barns användning av artefakter 

Studien visar att barn använder den omgivande miljön och dess material för att visa vad de 
menar. Det kan exempelvis handla om att räcka över en leksak till ett annat barn eller en 
pedagog för att inbjuda till en lek eller att peka på en bild av något för att förtydliga vad 
hen vill förklara. Detta går att se utifrån ett sociokulturellt perspektiv som att barnen och 
miljön samspelar med varandra. Barn är en aktiv del av miljön och de artefakter som finns 
där. De använder sig av de delar av miljön som är meningsfulla för dem och som kan bidra 
till deras samspel med omgivningen och deras utveckling (Strandberg 2006). Genom detta 
blir det material som förskolan erbjuder barnen av betydelse för vilken kommunikation 
som möjliggörs. För att skapa förskolor där alla barn har möjlighet att göras delaktiga 
behövs artefakter som gynnar de varierande kommunikationssätt som barnen använder. 
Observationerna av de deltagande förskolornas fysiska miljöer visade att det inte fanns stor 
tillgång till språkliga verktyg, till exempel bildscheman och pekbilder. Utifrån den 
sociokulturella teorin är synliggörande och tillgänglighet av material och artefakter centralt 
för utvecklingen och lärandet. Därmed kan avsaknaden av stöd för kommunikation med 
barn som inte använder det verbala språket ses som problematiskt. En större kunskap och 
medvetenhet hos pedagoger om hur tillgången till språkliga verktyg kan stötta barnens 
kommunikation skulle kunna öppna upp nya dörrar för de yngsta barnens utveckling. 
Norling (2015) framhåller att användning av kommunikativa artefakter kan öka barnens 
delaktighet i förskolan då de fungerar som ett gemensamt språk för alla barn, trots olika 
förutsättningar och bakgrund.  

 

 
 

  



 23 

6 Diskussion  

Syftet med den här studien har varit att undersöka och synliggöra hur de yngsta barnen på 
förskolan kommunicerar. Fokus har legat på vilka språkliga kompetenser barnen använder 
i samspel med andra barn och pedagoger, samt hur förskolans miljö påverkar 
kommunikationen. I följande kapitel diskuteras studiens resultat och analys med koppling 
till dess syfte, forskningsfrågor, tidigare forskning och bakgrundslitteratur. Resultatet 
problematiseras utifrån två teman: Barns kommunikativa kompetenser samt Den sociala 
och fysiska miljöns betydelse för kommunikationen. Kapitlet följs därefter av studiens 
betydelse och användningsområde för förskolläraryrket. Avslutningsvis presenteras förslag 
på fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Barns kommunikativa kompetenser 

Med förhållningssättet att barn är kompetenta i många avseenden har studien haft en 
ständig blick mot barnens kommunikativa kompetenser. Idag finns en diskurs där barn ses 
som kompetenta, något som möjliggör en förståelse och nyfikenhet för barnen och deras 
värld (Sommer, 2008; Johannessen & Sandvik, 2009). Förhållningssättet att de yngsta 
barnen besitter värdefulla kommunikativa kompetenser är något som är centralt i studiens 
teoretiska perspektiv. Vi anser att resultatet visar på stora kompetenser i barnens sätt att 
kombinera olika sätt att kommunicera utan att använda det verbala språket, exempelvis 
genom kroppsspråk, handtecken och mimik. Detta framhålls även av Engdahl (2011), som i 
sin studie belyser att barn har en särskild social kompetens där specifika strategier för att 
kommunicera används.  

I resultatet blev det även tydligt att barn i lek och samspel med varandra känner intresse 
och mening för kommunikationen. Detta blev synligt både genom barnens känslouttryck i 
kommunikationen med varandra, vilka till stor del bestod av skratt och leenden och genom 
förståelsen för varandras uttryck. Vi anser att vår uppfattning delas av Pálmadottír och 
Johansson (2015) samt Knutsdotter Olofsson (2003), vilka understryker att lek är en 
situation då barn känner gemensamt intresse och meningsfullhet för att kommunicera med 
varandra. I leken får barn förutsättningar att använda och utveckla de kommunikativa 
strategier som Meyer (1997) beskriver som uttalande om vänskap, närhet till varandra och 
fysisk kontakt. I leken lyssnar barnen på varandra, ger uttryck för sina känslor och 
fastställer regler. De kan i leksituationer skoja och retas, både i konflikter och på ett lekfullt 
sätt. Strandberg (2006) framhåller att leken är viktig för barnens kommunikation och 
därigenom centralt för deras förståelse och delaktighet i den kontext de befinner sig i. 
Lekens betydelse för samspel och meningsskapande blev framträdande i denna studie 
genom att barnen visade en gemensam förståelse för en specifik lek, ofta utan att använda 
verbalt språk.   

Studien visar också att barn i kommunikationen med pedagoger tenderar att kunna säga 
väldigt mycket med små medel. Det kan räcka med en blick för att barnet ska framföra vad 
hen vill till en pedagog. Vår analys av resultatet är dock att samma subtila kommunikation 
inte framkommer i kommunikationen mellan barnen. I de fall då barnen utan verbalt språk 
försökt kommunicera sitt missnöje över en situation till ett annat barn, har det oftast 
krävts en förstärkning i form av exempelvis höga ljud eller handgripligheter för att 
budskapet ska nå fram. Det går också att utläsa en tendens till att barn verkar använda det 
verbala språket mer i kommunikationen med pedagoger än med andra barn. Vår tolkning 
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av skillnaden i kommunikationen mellan barn och pedagog och mellan barnen är att barn 
har en förmåga att anpassa sitt språk efter vem de kommunicerar med. Att förstå hur 
språket används och varierar beroende på kontext är inom språkvetenskapen känt som 
pragmatik. Lindö (2009) förklarar att pragmatisk kompetens är en betydelsefull 
komponent för den språkliga kompetensen. Genom att det lilla barnet förstår hur språket 
kan anpassas till olika situationer och människor skapar hen förutsättningar för sig själv 
att utvecklas och påverka sin omgivning. Barns anpassning av sin kommunikation till den 
individ de samspelar med och den miljö som kommunikationen sker i är något som Flewitt 
(2005) framhåller. Barn anpassar sin kommunikation till den kommunikativa nivå som 
finns i den omgivande sociala miljön.  

Våra reflektioner kring barns anpassning av språket är att en orsak till att barnen i stor 
utsträckning använder ett mer verbalt språk med pedagoger än med andra barn kan vara 
en följd av att pedagoger framförallt kommunicerar verbalt med barnen samtidigt som 
barn i större utsträckning uttrycker sig kroppsligt. Detta är i enlighet med Vygotskijs syn på 
det verbala språket som det starkaste verktyget människor har för att samspela med 
omgivningen och bli delaktig i sociala sammanhang (Säljö, 2011). Det går att se hur 
barnens användande av det verbala språket med pedagoger tyder på att barnen klarar av 
att överskrida sina kommunikativa förmågor i samspel med vuxna. Detta går att sätta i 
samband till den proximala utvecklingszonen. Arnér (2009) förklarar att den proximala 
utvecklingszonen är den utvecklingsprocess som barnen befinner sig i då de genom 
kommunikation och samspel med exempelvis pedagoger klarar mer än de för tillfället 
klarar själva. Stöttning inom den proximala utvecklingszonen, scaffolding, handlar dock 
inte om att pedagoger ger barnen svar eller kunskap, utan om att barn själv, med hjälp av 
samspelet, utvecklar sin kunskap och förståelse. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2012) anger att vissa pedagoger åtar sig att lära barnen eller leda dem till vad vuxna anser 
vara rätt svar. Författarna menar vidare att den kunskap som pedagoger för vidare inte går 
att likställa med den kunskap som barn skapar själva. 

En orsak till att det verbala språket tar över mer i barns kommunikation med vuxna än 
med andra barn kan vara att barn utvecklas till att använda det kommunikationsmedel 
som är mest använt och högst stående i samhället. Det kan också vara en konsekvens av att 
vuxna tenderar att värdera det verbala språket framför annan kommunikation. Vi anser att 
en negativ följd av detta är att de barn som inte använder det verbala språket inte har 
samma möjligheter att uttrycka sig och bli delaktiga som de barn som framför allt 
kommunicerar verbalt. Flewitt (2005) menar att det idag finns ett alltför stort fokus på de 
yngsta barnens verbala språkutveckling, vilket förminskar betydelsen av andra 
kommunikativa uttryckssätt. För att främja den kroppsliga kommunikationen krävs ett 
fokus på barns sociala kompetenser ur alla aspekter. Synen på barn som kompetenta är en 
förutsättning för att barnen ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan, 
vilket i sin tur är en förutsättning för förskolans uppdrag att förmedla och främja det 
synsätt som kännetecknar ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2016). 

6.1.2 Den sociala och fysiska miljöns betydelse för kommunikationen 

I enlighet med den sociokulturella teorin är vår analys att miljön som barnet befinner sig i 
bör ses ur ett helhetsperspektiv, där de fysiska och sociala aspekterna av omgivningen 
påverkar tänkandet och handlingarna. Nedan diskuteras hur studiens resultat går att förstå 
utifrån en problematisering av förskolornas fysiska och sociala miljöer. 

Som framkommer i studiens presentation av förskolorna finns en avsaknad av 
kommunikationsverktyg, exempelvis bildstöd, på båda förskolorna som medverkat. Under 
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observationerna uppmärksammades att i förskolornas hallar fanns bilder på ytterkläder, 
vilket uppfattades vara uppsatt med intentionen att fungera som ett stöd vid barnens av- 
och påklädning. Dessa sågs inte användas alls av barn eller pedagoger under 
observationerna, något som kan vara ett sammanträffande genom att bildstödet används i 
varierande utsträckning av olika barn och pedagoger och därför inte använts just under 
observerationstillfällena. Vår uppfattning är dock att dessa bilder inte används överlag 
varken av barnen eller pedagogerna eftersom observationer gjorts i hallen vid flera olika 
tillfällen. Norling (2015) framhåller att förskolans pedagoger är en del av lärandemiljön 
och att barns engagemang är ett resultat av hur pedagogerna skapar möjligheter för 
kommunikation genom exempelvis artefakter och kommunikativa verktyg. En reflektion 
utifrån studien är därigenom huruvida dessa bildstöd är presenterade för barnen av 
pedagogerna. Betydelsen av artefakternas användning och tillgänglighet för 
kommunikationen framkommer även av den del av studiens resultat som visar att barn i 
leksituationer använder leksaker som kommunikativa verktyg. Enligt oss tydliggörs 
därigenom att barn använder sig av de artefakter som finns tillgängliga i deras miljö. Detta 
stärks av Norling (2015), som understryker att verktyg som är bekanta för barnen, 
exempelvis leksaker, stödjer och främjar barnens samspel. Vidare påtalas att den fysiska 
miljö som barnen befinner sig i också påverkar deras sociala miljö.  Vår analys av detta blir 
därför att de kommunikativa verktyg som finns tillgängliga och som barnen har erfarenhet 
av används i barnens kommunikation med varandra och pedagoger. Avsaknad i 
användningen av kommunikativa verktyg kan därför bero på brist av tillgänglighet eller 
brist av barnens erfarenheter av dessa verktyg. 

På en av de deltagande förskolorna används stödtecken i viss utsträckning, medan den 
andra förskolan inte använder stödtecken i kommunikationen med barnen. Resultatet visar 
att på den förskola där tecken som stöd är en integrerad del av förskoleverksamheten väljer 
flera barn att använda handtecken som kommunikativ strategi. På den förskola där 
handtecken inte används kommunicerade barnen framför allt genom kroppsspråk, mimik 
och höga ljud i de fall då det verbala språket inte användes. Heister Trygg och Andersson 
(2009) framhåller att verbalt språk kräver en avancerad munmotorik och att kroppsligt 
språk eller handtecken är lättare för barnen att använda.  Strandberg (2006) belyser 
betydelsen av att de artefakter som finns tillgängliga i barnens omgivande miljöer har stor 
betydelse för vilka möjligheter de har att bäst främjas i sin utveckling. Detta tyder på att 
avsaknaden av metoder som kan användas som stöd i kommunikationen för de barn som 
inte använder det verbala språket påverkar deras möjligheter att utveckla sina 
kommunikativa förmågor. 

Under processen med att analysera den insamlade datan ställde vi oss frågande till varför 
resultatet inte visar mycket av barnens användande av artefakter och miljö i deras 
kommunikation. Våra reflektioner är att detta beror på att de två förskolor som deltog i 
studien till stor del saknar tillgängligt material som främjar den sociala språkmiljön. Det 
kan därför finnas anledning att diskutera hur val av förskolor för datainsamling kan ha 
påverkat studien. Genom att i urvalsprocessen medvetet välja förskolor där språkliga 
verktyg och metoder används kontinuerligt och är en del av den dagliga verksamheten 
hade ett annat resultat av hur barnen kommunicerar varit möjligt.  

Pedagogens roll 

De yngsta barnens sätt att förmedla sina tankar och känslor varierar, något som denna 
studies resultat och bakgrundslitteratur stödjer. Förmågan att kommunicera är medfött 
och utvecklas av det lilla barnet i samspel med omgivningen (Sommer, 2008, Strandberg, 
2006, Säljö, 2011). I kommunikationen mellan barn och pedagoger blev det tydligt att 
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pedagogers lyhördhet och förståelse för barns uttryckssätt är viktigt och avgörande för att 
de ska få sina behov tillgodosedda. Studien visar att vissa barn enbart använder små medel, 
som exempelvis blickar och ögonkontakt som strategi för kommunikation. Med så subtila 
kommunikationsstrategier finns stort utrymme för misstolkningar av vad barnet försöker 
kommunicera. Detta kräver pedagoger som är medvetna om hur deras egna tolkningar kan 
påverka barnen och har kunskap om de yngsta barnens kommunikationssätt. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003) belyser att barns delaktighet är en utgångspunkt för att 
kunna ta del av barns kommunikation och en förutsättning för att barnen ska kunna 
uttrycka vad de upplever, känner och tycker. 

Denna studies resultat påvisar hur pedagogers lyhördhet för barns uttryck och stöttning i 
användandet av olika kommunikationsmedel i samspelet mellan barnen kan bidra till att 
barnen främjas i kommunikationen utan att pedagogen övertar den. Detta förhållningssätt 
är något som Jonsson (2013) belyser som främjande för barns delaktighet och inflytande. 
Genom att pedagogerna erbjuder stöd och utmanar barnen i sin kommunikation, utan att 
ta över, skapas förutsättningar för barnen att utvecklas i sin kommunikation. Vidare 
framhåller författaren även att förståelsen för barns uttryck och tillgodoseendet av deras 
behov kräver mer än lyhörda pedagoger. Hur pedagogerna förhåller sig i kommunikationen 
med barnen har betydelse för hur barnen utvecklar sin  kommunikation, sitt sätt att 
uttrycka sig och därmed hur uttrycken uppfattas. Vi anser att studiens resultat belyser 
vikten av stöttande och utmanande pedagoger för att barnens kommunikativa 
kompetenser ska främjas. I enlighet med det sociokulturella perspektivet menar vi vidare 
att stöd från vuxna är centrala villkor för barnens lärande. Då många barn spenderar så 
mycket tid i förskolan har pedagogerna ett ansvar för deras utveckling. Barnen lär i 
samspel med omgivningen vilket gör att en relevant aspekt är pedagogernas kunskap och 
förhållningssätt. Det är viktigt att pedagoger inte värdesätter det verbala språket högre än 
andra uttryckssätt eftersom de barn som använder mer kroppsligt språk då riskerar att inte 
få göra sin röst hörd.  

Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att en förutsättning för barnens delaktighet 
och inflytande är att pedagoger tar barnens uttryck på allvar. Förståelse för de yngsta 
barnens uttryck innebär ofta en extra utmaning då det kroppsliga språket kan vara svårt att 
tyda. Studien visar dessutom att de flesta barnen framförallt använder kroppsspråket i sin 
kommunikation, vilket visar på kroppsspråkets betydelse för kommunikationen. Att barn 
till största del använder kroppslig kommunikation är något som också stöds av Heister 
Trygg & Andersson (2009). Då så stor del av barns kommunikation sker genom kroppsliga 
uttryck ser vi att pedagogers tolkningar har stor betydelse för hur det barnen vill uttrycka 
uppfattas. Vi menar att det är viktigt att vara försiktig och tänka noga på hur vi tolkar de 
yngsta barnens uttryck eftersom dessa, i enlighet med Johannesen och Sandvik, kan vara 
lätta att feltolka. Johansson (2009) förespråkar förmågan att kunna tolka barns interaktion 
både utifrån ett barnperspektiv och från barnens egna perspektiv. Brodin och Lindstrand 
(2008) belyser svårigheter att helt utgå från barns perspektiv eftersom barns uttryck tolkas 
och analyseras av en vuxen. De menar därför att perspektiven är beroende av varandra och 
att det krävs lyhörda och öppna pedagoger för att synliggöra barns röster. Genom att 
dokumentera tror vi att pedagoger kan få insyn i barns perspektiv och barns 
meningsfullhet utan att i stor utsträckning blanda in sina egna tolkningar och 
uppfattningar. Även Dahlberg, Moss och Pence (2013) framhåller att dokumentation kan 
användas som ett redskap för att synliggöra barns tankar och känslor och lättare förstå 
barns perspektiv.  
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6.1.3 Slutsats 

Studiens slutsats är att barn har stora kommunikativa kompetenser. Ofta sträcker sig barns 
kroppsliga kommunikation långt utöver vuxnas språkliga förmågor. Det krävs dock sociala 
och fysiska miljöer där kompetenserna synliggörs och främjas. Ett användande av 
kommunikativa metoder och verktyg, som bildstöd och handtecken, är en förutsättning för 
att bidra till de yngsta barnens kommunikation, likväl som lyhörda pedagoger med 
kunskap och intresse om hur barnens språkliga kompetenser och därmed deras delaktighet 
kan gynnas. 

6.2 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studiens resultat visar att den förskolemiljö som barnen befinner sig i har stor betydelse 
för hur de kommunicerar. Därigenom är pedagogernas roll för barnens kommunikation i 
förskolan avgörande. Vi ser ett behov av att utveckla och aktivt använda kommunikativa 
verktyg och metoder som gynnar icke-verbal kommunikation. Studien tyder också på att 
pedagoger behöver vara lyhörda, inlyssnande och intresserade av vad barnen uttrycker för 
att alla barns kommunikation och delaktighet ska främjas. Det finns också anledning att 
problematisera kring hur pedagogerna tolkar barnens uttryck och språk. Som snart 
utbildade förskollärare tar vi med denna fördjupade kunskap om hur de yngsta barnen 
kommunicerar och hur vi bäst kan främja deras språkliga uttryck. Vår förhoppning är att 
studien kan bidra till att de yrkesverksamma inom förskolan som tar del av den använder 
dessa tankegångar som en inspiration för ett synliggörande av barnens kommunikativa 
kompetenser. Därigenom kan den bidra till en grund för nya tankebanor och diskussioner 
om hur de yngsta barnens kommunikation och delaktighet kan främjas. 

6.3 Fortsatt forskning 
  

Denna studie har visat på barns många kompetenser och språkliga förmågor. Den har 
också visat att barn använder de kommunikativa artefakter som finns tillgängliga i deras 
fysiska och sociala miljö. Det blev därför tydligt för oss att barnens begränsade användning 
av artefakter i sin kommunikation beror på en avsaknad av tillgängliga och kända 
artefakter för dem i förskolemiljön. Vi anser att detta kan begränsa barnens 
kommunikation och ser därför ett behov hos pedagoger i förskolan att tillfoga sig kunskap 
inom alternativa kommunikationsmedel, som TAKK och bildstöd. Vi ser därför också ett 
behov av fortsatt forskning om hur kommunikativa artefakter och alternativa 
kommunikationsmedel kan användas i förskolan för att främja barns kommunikation. 
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___________________ 

  

Strängnäs 04-04-17 

    

Bilaga 1 

                                        Missivbrev  
 

Hej! 

   
Vi heter Veronica Strandberg och Sara Lewin Alderbrant och studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi skriver just nu tillsammans vårt examensarbete 

där vi utifrån det sociokulturella perspektivet vill undersöka och synliggöra hur de yngsta barnen på 

förskolan kommunicerar. Syftet med studien är att belysa de språkliga kompetenser som barnen 

använder sig av i samspelet med andra barn. Vi kommer även att undersöka om barnen kommunicerar 

på ett annat sätt med vuxna än med andra barn, samt hur den fysiska och sociala miljön påverkar 

barnens kommunikation. Vi planerar utifrån detta att göra observationer i förskolans verksamhet.  

   

Vid observationen kommer fokus ligga på hur barnen kommunicerar med varandra då de leker. Med 

undersökningen hoppas vi få en djupare förståelse och medvetenhet om små barns sätt att 

kommunicera och förmedla sådant som inte uttrycks i ord. En större medvetenhet om barns 

kommunikation ger oss möjlighet i vårt arbete som blivande förskollärare att skapa bättre 

förutsättningar för barnen att ha inflytande i verksamheten.  

Vi undrar därför om vi, med godkännande från vårdnadshavare, får komma och observera er 

verksamhet vid 2-3 tillfällen. Observationerna kommer ske genom anteckningar. Vid 

observationstillfället kommer vi ta hänsyn till barnens medgivande till observation, vilket innebär att 

vi uppmärksammar barnens verbala och kroppsliga uttryck. De barn som går undan eller verkar 

besvärade av vår närvaro kommer inte att observeras. Vi kommer givetvis bara att observera de barn 

som fått godkännande att delta.  

   

Det är endast vi som observerar som kommer att ta del av anteckningarna och använda dessa som 

underlag i vårt arbete som sedan kommer att publiceras i databasen DiVa. Vi kommer att förhålla oss 

till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att det insamlade materialet kommer 

att hanteras på ett sådant sätt att det inte går att härröra till förskolan eller barnen som medverkar till 

studien. De anteckningar som vi gör kommer endast att användas till vår uppsats. Deltagandet är helt 

frivilligt och ni kan när som helst under arbetets gång avbryta er medverkan. Vi hoppas att ni vill delta 

i vår undersökning, om ni har några frågor får ni gärna höra av er till oss.  

   

Med vänliga hälsningar  

 

 Veronica Strandberg                       Sara Lewin Alderbrant  

vsg15002@student.mdh.se   sln12014@student.mdh.se 

   

   

  
__________________  
Västerås 04-04-17  
  

  
Handledare: Martina Norling   
martina.norling@mdh.se   

mailto:vsg15002@student.mdh.se
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Veronica Strandberg   
vsg15002@student.mdh.se   
  
  
  
Västerås 04-04-17 

  

              
  
  

  
  

Bilaga 2 

Hej!  
  
Vi heter Veronica Strandberg och Sara Lewin Alderbrant och studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola.  Vi skriver just nu tillsammans vårt examensarbete 

som kommer att undersöka hur de yngsta barnen på förskolan kommunicerar. Syftet med studien är 

att belysa de språkliga kompetenser som barnen använder sig av i samspelet med andra barn. Vi 

kommer även att undersöka om barnen kommunicerar på ett annat sätt med vuxna än med andra 

barn, samt hur den fysiska och sociala miljön påverkar barnens kommunikation. Med detta så hoppas 

vi på att få en djupare förståelse och medvetenhet om små barns sätt att kommunicera och förmedla 

sådant som de inte uttrycker i ord. En större medvetenhet om barns kommunikation ger oss möjlighet 

i vårt arbete som blivande förskollärare att se alla barn i förskolan och därmed skapa bättre 

förutsättningar för barnen att ha inflytande i verksamheten.  

   
Du tillfrågas därför härmed om tillåtelse att observera ditt/dina barn i verksamheten vid 2-3 tillfällen. 

Vårt fokus kommer att vara hur barnen på avdelningen kommunicerar med varandra och med 

pedagogerna. Vid observationstillfället så kommer vi att ta hänsyn till om barnet inte vill delta i 

observationen. Vi kommer under tiden att göra anteckningar som endast vi och vår handledare på 

högskolan kommer att ha tillgång till. Anteckningarna kommer vi använda som underlag i vårt arbete 

som sedan kommer att publiceras i databasen DiVa.  

   
Vi kommer att arbeta utefter vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att det 

insamlade materialet kommer att hanteras på ett sådant sätt att det inte går att härröra till förskolan 

eller barnen som medverkar till studien. De anteckningar som vi gör kommer endast att användas till 

vår uppsats. Deltagandet är helt frivilligt och går att avbryta under arbetets gång.  

Vi hoppas att ni vill delta i vår undersökning, om ni har några frågor så får ni gärna höra av er till oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

    
Jag godkänner att mitt barn  Jag godkänner inte att mitt barn   
deltar i undersökningen   deltar i undersökningen 

______________________   _________________________  
Barnets namn   Ort och datum  

 

 

______________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 

Sara Lewin Alderbrant   
sln12014@student.mdh.se   

Strängnäs 04-04-17   
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Bilaga 3 

Observationsschema 
 

Situation:  
 
 
  

  

 

Kommentarer:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

BARN PEDAGOGER 

  

Miljöbeskrivning 

 

VERBAL KOMMUNIKATION KROPPSLIG KOMMUNIKATION ANNAN KOMMUNIKATION MATERIAL 

o Ord        O Meningar 

o Ljud       O Tonfall 

o Blick         O   
Känslouttryck 

o Mimik      O   Rörelser 
 

o Tecken   O Bilder 

o Symboler 

o Artefakter 

o Pekbilder 
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