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Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på kommunikation 
med barn på förskolan utifrån det demokratiuppdrag som är framskrivet i 
läroplanen för förskolan. Studien tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspek-
tiv på kommunikation och lärande som grundar sig i Vygotskijs teorier. Semi-
strukturerade intervjuer har genomförts med elva förskollärare och resultatet 
visar att förskollärare anser att kommunikation med barn på förskolan är viktig 
då barns röst ska bli lyssnad till. Resultatet visar även att förskollärarna är med-
vetna om när deras sätt att kommunicera inte sker i den demokratiska anda 
som läroplanen syftar till. En slutsats är att förskollärarnas kommunikation 
med barnen styrs av hur de bygger upp miljön och vilka ramfaktorer de har att 
förhålla sig till.  
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1 Inledning 

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) Lpfö 98/10, är 
demokratiuppdraget tydligt. Det handlar om att förskolan ska förmedla och förankra 
respekt för våra medmänniskor och att alla som verkar inom förskolan ska förmedla 
allas rätt till att uttrycka sig. Personalen på förskolan ska vara goda förebilder och 
introducera barnen till det demokratiska samhälle vi lever i. Eftersom förskolan en-
ligt Lpfö 98/10 ses som starten på det livslånga lärandet har vi som blivande förskol-
lärare också en inverkan på hur kommande generationer kommer att prestera i sko-
lan och framtida lärande. De senaste resultaten från PISA-undersökningarna (Pro-
gram for International Student Assessment), där ett prov i problemlösningsförmåga 
gjordes, visar att Sveriges 15-åringar presterar under genomsnittet (Skol-verket, 
2014). I maj 2015 publicerade DN en artikel där Magnus Oskarsson, projekt-ledare 
för PISA, framhåller att de barn som har gått i den svenska förskolan kommer 
närmare OECD-genomsnittet än de barn som inte har gått i den svenska förskolan. 
Den senaste PISA-undersökningen visade också att Sverige höjt sig sedan 2003 i 
matematik och samband kunde även ses med att svenska 15-åringar såg sig ha en god 
relation till sin matematiklärare (Skolverket, 2012). Vi finner det därför intressant att 
undersöka hur förskollärare ser på kommunikationen mellan förskollärare och barn 
på förskolan. Då grunden till barns livslånga lärande startar redan i förskolan.  

Vi har valt att undersöka frågan utifrån förskollärares egna perspektiv på kommu-
nikation med barn. Frelin (2012) anser att en god relation där läraren är lyhörd för 
barnets röst spelar roll för barnets framtida utveckling och lärande.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på kommunikation med 
barn på förskolan utifrån demokratiuppdraget som är framskrivet i läroplanen för 
förskolan.  

Våra forskningsfrågor: 

 Hur beskriver förskollärare den egna kommunikationen med barn på försko-
lan? 

 Hur påverkar förskolans olika miljöer kommunikationen mellan förskollärare 
och barn enligt förskollärarna? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis har vi motiverat vårt val av ämne och placerat in kommunikationens 
betydelse i den samhälleliga debatten om den demokratiska förskolan. Syfte och 
forskningsfrågor är presenterade och fortsättningsvis i kapitel 2 kommer vi att redo-
göra för studiens bakgrund. Till en början kommer vi att redogöra för hur sökningen 
av artiklar, doktorsavhandlingar och relevant litteratur gick till för att sedan förklara 
de centrala begrepp som denna studie berör. Efter det presenterar vi relevant forsk-
ning som tidigare gjorts inom området samt annan litteratur av relevans. I kapitel 3 
beskriver vi val av metod. Vi motiverar datainsamlingsmetod, urval, hur vi hanterat 
de etiska råden, genomförde datainsamlingen och hur vi valt att analysera insamlad 
data. Vi avslutar kapitel 3 med att diskutera huruvida studien är trovärdig. I kapitel 4 
presenterar vi studiens resultat utifrån ett antal kategorier. I kapitel 5 analyseras 
resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar, det teoretiska perspektivet och 
tidigare forskning. I kapitel 6 förs en diskussion kring metodval, studiens resultat 
samt studiens relevans för den framtida yrkesrollen. Avslutningsvis presenterar vi 
förslag på vidare forskning och en slutsats.  
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2 Bakgrund  

Till vår inledande text sökte vi på Skolverkets hemsida efter PISA-undersökningen. 
För att finna relevant forskningslitteratur har vi inför undersökningen sökt i 
databasen ERIC och använt oss av sökorden Kommunikation AND förskola, Preshool 
AND Communi-cation OR Conversation AND Teacher AND communication. Vi har 
även använt oss av tidigare kurslitteratur. Vi har läst andras uppsatser i databasen 
DIVA och gått till deras källor. Vi har även sökt i Mälardalens högskolas 
bibliotekskatalog Libris och i Nyköpings stadsbibliotek. Slutligen har vi även 
rådfrågat vår handledare som har tipsat om doktorsavhandlingar.  

2.1 Begreppsdefinition  

Kommunikation  
Vi har valt att definiera begreppet kommunikation utifrån Säljös (2010) definition.  

Kommunikation (särskilt det verbala språket) med andra människor är således det som formar 
vårt tänkande, det vill säga ”högre funktioner” som har att göra med tänkande, fantasi, förmå-
gan att minnas på ett avancerat sätt, estetiska uttryckssätt och så vidare. Annorlunda uttryckt 
blir i ett sådant perspektiv språk ett teckensystem som finns både mellan människor och inom 
dem. Detta är Vygotskijs princip för hur man ska se på relationen mellan språk och tanke (Säljö, 
2010, s. 189). 

Förskollärare 
Begreppet förskollärare innefattar i denna studie alla som har en examen som förs-
kol-lärare. Förskollärare i denna studie är även de som har lokal behörighet i sin 
kommun.  
 
Miljö 
Miljöbegreppet är komplext. Miljö kan innefatta den fysiska miljön såsom olika fy-
siska rum, inomhus och utomhus. Miljön kan också beskriva klimatet på förskolan. 
Med klimatet menar vi den emotionella miljön, vilken kultur som råder på förskolan, 
hur människor talar till varandra, hur stämningen är och vad som är socialt tillåtet. 
När vi talar om miljö så kan det alltså innefatta både den fysiska och den emotionella 
miljön. Av sammanhanget går det att utläsa vilken miljö som åsyftas. 
 
Samspel  
Strandberg (2009) definierar begreppet samspel utifrån Vygotskijs teori. Han menar 
att det är genom samspel som människan får möta det som går att veta. Samspel är 
enligt Vygotskij lärande och utveckling (Strandberg, 2009).   

Ramfaktorer 
Ramfaktorer i denna studie syftar till de yttre förutsättningar som styr verksamheten. 
Det kan exempelvis handla om barngruppens storlek, personaltäthet och lokalernas 
utformning och storlek.  

2.2 Teoretisk utgångspunkt  

Vår undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv som har sin grund i Lev S 
Vygotskijs teorier (Säljö, 2010). Det sociokulturella perspektivet framhäver att det du 
som människa upplever tidigt i livet är det som hjälper dig att förstå språk, din identi-
tet, kultur och socialt samspel (Säljö, 2010). Strandberg (2009) skriver om lärarens 
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förhållningssätt utifrån Vygotskijs teori om att vi lär i samspel. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv sker utveckling och lärande i samspel med den sociala omgivningen. 
Lärandet kan förstås i olika proximala utvecklingszoner. Enligt Vygotskij tar vi oss till 
vår nästa utvecklingszon med hjälp av medierande andra. Med medierande andra 
menar Vygotskij de samband som finns mellan verktyg (artefakter) som vi människor 
behöver för att förstå omvärlden och människan. Strandberg gör liknelsen med att 
orientering underlättas med hjälp av karta och kompass, men kartan och kompassen 
blir inte medierande om vi inte vet hur de fungerar. Ett steg till nästa utvecklingszon 
kan ske med hjälp av en medierande andre. Den andre kan vara en vuxen eller i sam-
spel med ett annat barn som har kommit längre i sin utveckling och som kan hjälpa 
oss till nästa utvecklingszon. När vi upplever att vi inte förstår något alls så kan det 
ses som att det inte är i vår närmaste utvecklingszon och steget kan därför vara för 
stort (Strandberg, 2009). Vygotskij menade att kommunikationen är viktigt för läran-
det då han menade att kunskapen först sker inom oss i tanken för att sedan i samspel 
och kommunikation med en annan förvandlas till ord. Han menade att när vi sam-
spelar så får vi hjälp med att sätta ord på våra tankar och lärandet blir då djupare 
(Vygotskij, 2001).   

Att medvetandegöra en operation innebär ju faktiskt att överföra den från handlingsplanet till 
det språkliga planet, d.v.s. att återskapa den i fantasin för att kunna uttrycka den i ord. Denna 
förflyttning av en operation från handlingens till tankens plan kommer att vara förbunden med 
en upprepning av samma svårigheter och peripetier som beledsagade operationen när man 
tillägnande sig den på handlingens område. […] handlingens plan kommer också utgöra kärnan 
i den andra strukturella lagen om medvetandegörandet då man tillägnar sig operationen på det 
språkliga planet (Vygotskij, 2001, s. 281).  

Kommunikation är ett medel för att bli en tänkande människa enligt Vygotskij som 
också förklarade att vi använder oss av språkliga och fysiska redskap, så kallade 
artefakter, för att förstå, tolka och agera med vår omvärld. (Säljö, 2010). Vygotskij 
menade att kulturella redskap har en inverkan på barns utveckling och lärande. Både 
språket och materiella artefakter har en central roll då samhället och den miljö barnet 
befinner sig i också kommunicerar till barnet. Dessa artefakter som finns i samhället, 
både de språkliga och materiella är gjorda av människan och kan just därför 
jämställas med människan. Vygotskij menade att språket är det grundläggande för 
människans utveckling och lärande (Säljö, 2010). Vi har valt denna teori eftersom 
den betonar att lärande sker i samspel genom språket och vår undersökning avser 
kommunikationen mellan förskollärare och barn. 

2.3 Tidigare forskning 

Här presenterar vi tidigare forskning om förskollärares kommunikation med barn på 
förskolan som vi anser är av relevans för studien.  

2.3.1 Miljö och kommunikation  

Lenz Taguchi (2014) beskriver hur den fysiska miljön kommunicerar till oss. Hon 
menar att den fysiska miljön intra-agerar med oss människor. Ett exempel på intra-
aktion som hon tar upp är när en förskollärare kommer in i ett rum i förskolans 
verksamhet där det finns namnlappar fastklistrade på golvet. Namnlapparna bildar 
tillsammans en cirkel och det blir tydligt att där mitt namn står, där ska jag sitta. Mil-
jön, i detta fall namnlapparna och deras placering i rummet, kommunicerar till oss. 
Att vara medveten om att den fysiska miljön intra-agerar med oss menar Lenz Tagu-
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chi är viktigt för förskollärare då miljön kan hjälpa oss i det dagliga arbetet. Vad säger 
en lång omöblerad korridor till ett barn? Hur intra-agerar korridoren med barnet? 
Lenz Taguchi menar att det inte är konstigt att ett barn springer i en korridor och vill 
förskollärarna slippa tjatet om att barn inte får springa inomhus, så kanske korrido-
rens fysiska miljö bör ses över. Hur förskollärare ordnar miljöer för samspel och 
kommunikation påverkar hur barnen samspelar och kommunicerar. Även Clark 
(2010) menar att när förskollärare vill få reda på ett barns åsikter kring någonting är 
det viktigt att de har miljöns påverkan i åtanke. Hon menar att om förskollärarna 
exempelvis ska genomföra barnintervjuer, kan och bör detta ske i en miljö där barnet 
känner sig bekvämt. Intervjun kan äga rum utomhus eller vid sandlådan där barnet 
förmodligen känner sig tryggt. 
 
Gjems (2010) undersökte hur lärare bjuder in elever till att delta i konversationer. 
Hon menar att det är viktigt att barn får tillgång till en miljö där vuxna konverserar 
med barn, då barn lär sig språket genom att få samtala med mer kunniga (en medie-
rande andre). Gjems (2010) upptäckte i sin studie att i miljöer där läraren var sty-
rande tog barnen snabbt en passiv roll. Blir detta beteende invant så är det svårare att 
senare få barnen att delta och uttrycka sig. Emilson och Folkesson (2006) hade tidi-
gare gjort en liknande undersökning som handlade om hur barns delaktighet i skolan 
kan bli förstådd utifrån hur mycket kontroll läraren har. Studiens resultat liknande 
det Gjems (2010) några år senare också fick fram, att i en miljö där läraren styr, 
minskar barnens delaktighet och i en miljö där läraren inte tar lika mycket kontroll, 
där får barnet istället fler möjligheter att själv ta initiativ och uttrycka sig.  
 
Hattie (2012) anser att barn behöver ha mer talutrymme i skolan och att det är bar-
nens frågor som ska styra och inte den vuxnes. Han menar att det hela tiden är lära-
rens och dennes förhållningssätt som påverkar barnens utveckling. Hattie hävdar att 
om barn ska utvecklas är det viktigt att miljön är tillåtande. Att därför ha en miljö 
som erkänner misstag och främjar dialog framför monolog menar han är nyckeln till 
ett bra klassrumsklimat. Hattie påpekar också att i en miljö där läraren styr och lite 
talutrymme ges till barnen, lär sig barn snabbt att lärarens röst och åsikter är det 
slutgiltiga och att det är den kunskapen som är den viktiga. Barnens lärande kommer 
således att handla om att repetera det läraren tidigare sagt. Han menar därför att om 
vi vill att barnen ska få en djupare förståelse för något så är inte denna metod att 
föredra.  
 
Emilsons (2008) studie visade att när lärare skapade en miljö som kännetecknades 
av att läraren försökte inta ett barns perspektiv, vara emotionellt närvarande och 
delta i lek, så gynnade detta kommunikationen med de yngsta barnen. Att hitta tid 
och plats för att knyta an till varje barn kan vara svårt visade lärarstudenterna i Egans 
(2009) studie. De menar att det var svårt att samtala med endast ett barn utan att bli 
avbruten av andra barn. Egans upplevde att det här var ramfaktorer som var viktiga 
att ta i beaktande när förskollärare ville lyssna på ett barns åsikt. Att lärarna var nära 
barnen gjorde att hierarkin försvann mellan lärarna och barnen (Emilson, 2008). För 
att kunna ändra maktrelationer mellan barn och vuxen menar Emilson att barn-
vuxen konversation måste få ta större plats i förskolan och att samtalen bör förstås 
utifrån att fostran sker genom intersubjektiva processer. Emilson förtydligar att 
intersubjektivitet handlar om att mötet mellan människor ska vara symmetriskt. Med 
symmetri menar Emilson att mötet mellan läraren och barnet ska förstås som ett 
möte mellan två människor som är lika mycket värda.  
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Gjems (2010) studerade barns vardagskonversationer och menar att det är dessa mil-
jöer, där barn konverserar varje dag som är de viktigaste för barns lärande. Hon kom 
också fram till att miljöer där barngruppen är av mixad ålder gynnar de äldre barnen 
då de vuxna kommunicerar mer med dem. 

2.3.2 Kommunikation och relationer  

Clark (2010) betonar vikten av att lyssna på barn och att försöka se på förskolans 
verksamhet utifrån barnens perspektiv. Hon menar att för att kunna göra det måste 
man ha en relation till barnet. För att barnet ska kunna dela med sig av sina åsikter 
och för att förskolläraren ska kunna kommunicera med barnet har relationen mellan 
dem betydelse. 

Relationships need common language in order to grow. One possibility is that combinations of 
visual and verbal language, as develop through research, may contribute to deepening 
communication between young children and adults, whatever their shared environment. (Clark, 
2010. s. 17). 

Ett sätt för vuxna och barn att skapa relationer enligt Rydjord Tholin och Thorsby 
Jansen (2012) är genom att uppleva saker tillsammans. Gemensamma upplevelser 
ger något gemensamt att kunna samtala kring. Rydjord Tholin m.fl. (2012) anser att 
relationen mellan vuxna och barn är viktigt för att barn ska kunna kommunicera och 
delta på ett bekvämt sätt i förskolans beslutfattande. Emilson och Folkesson (2006) 
anser att i de situationer när ett barn försöker kommunicera med en vuxen utan att få 
respons så påverkar det relationen mellan dem. De menar att detta är något som 
påverkar relationen och kanske i en större utsträckning förstärker den bild av att 
barn ska svara ”rätt” på lärarens frågor. De kom fram till att lärarens intresse av att 
försöka se verksamheten utifrån barnets perspektiv var central för barnets 
delaktighet. Om inte läraren kan komma barnet nära finns det ingen anledning till 
delaktighet från barnets sida, då det inte finns något att samlas gemensamt kring. 
Brebner, Hammond, Scgaumloffel och Lind (2014) kom i sin studie fram till att barn 
behöver ha goda relationer för att uppnå målen i skolan. Barns förmåga att uttrycka 
sig gynnas av att ha lärare som lyssnar och är engagerade. För ett barn som inte har 
utvecklat det verbala språket än är det viktigt att den vuxne skapar en relation till 
barnet för att på så sätt kunna förstå barnets uttryck och på så sätt göra barnets 
kommunikation till den vuxne möjlig (Brebner m.fl., 2014).  

Egan (2009) visar också i sitt resultat att lärare som skapar relationer till barnen fin-
ner en större tillfredställelse i sitt arbete. De menade att för att lärare verkligen ska 
kunna nå barnen gäller det att de känner barnet och förstår det, de kunde då på ett 
mer varierat sätt utmana individerna. Hundeide (2006) beskriver tre olika sätt att 
föra dialog mellan barn och vuxen. Dessa tre sätt att tala med barn är viktiga för de-
ras utveckling. Den första dialogen kallas den emotionella dialogen, där den vuxne 
sätter sig in i barnets känslor och upplevelser och svarar bekräftande med positiva 
känslouttryck. Detta fortsätter genom hela livet men ligger inte i fokus utan mer i 
bakgrunden när barnet växer upp och vill utforska den fysiska omgivningen. Den 
andra dialogen kallas för den meningsskapande och utvidgande dialogen. Vid slutet 
av det första levnadsåret börjar barnet visa intresse att börja utforska omvärlden. Det 
är då den vuxne ska finnas där för att förtydliga, ge mening och berätta om omvärl-
den för barnet (mediera). Den vuxne finns där för att ge svar på barnets funderingar 
och utforskande initiativ. Den tredje dialogen kallas den reglerande och gränssät-
tande dialogen. Här försöker den vuxne att stödja och hjälpa barnet till att bemästra 
sig själv och omvärlden och barnet får stöd av den vuxne steg för steg för att förstå 
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konsekvenserna av sitt handlade. Den vuxne vägleder även barnet till vad som är 
socialt accepterat, beskriver Hundeide (2006). 

Harcourt och Mazzoni (2012) har gjort en studie i Italien och Singapore som handlar 
om hur barn upplever kvalitet i förskolan. I studien kom de fram till att hur vuxna 
kommunicerar med barn är en central aspekt av hur barn upplever sin dag på försko-
lan. Barnet och lärarens relation var det som flest barn tog upp angående trivsel på 
förskolan. Studien presenterar resultatet utifrån två huvudpunkter där den ena punk-
ten som barnen tog upp handlade om en respektfull relation mellan barnet och den 
vuxne. Den andra punkten handlade om hur vuxna skulle fostra det enskilda barnet 
när hen gjorde något oönskat. Barnen sa att de söker sig till lärare som inte skriker 
för att det gör barnen stressade och ledsna. Barnens svar på hur en bra lärare är, var 
en lärare som stöttar. Brebner m.fl.(2014) och Hattie (2012) menar att den syn 
förskollärare har på kommunikation speglas i deras praktik och i Brebners m.fl. 
(2014) studie såg de att många förskollärare använde relationen till barnet som ett 
verktyg för att kunna kommunicera med barnet.  

Emilson (2008) beskriver istället kommunikationen som verktyg till relationen och 
menar att kommunikation kan förekomma för att skapa relationer. Hon menar dock 
att konversationerna kan inriktas på att skapa nära relationer, där en förståelse över 
den andre söks men det kan också vara kommunikation för att förmedla att det är 
den vuxna som har makten och barnet förväntas göra som den vuxna säger.  

2.3.3 Passiv stöttning  

Att observera barn menar Clark (2010) kan hjälpa oss att förstå barn och deras åsik-
ter. Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2012) skriver om lyssnandets roll och 
refererar till andra författare som skriver att lyssna är ett sätt att visa att du är öppen 
och det är ett sätt som gör att barnet kan få ta initiativ till aktivitet. Sådant kan ta tid 
men Rydjord Tholin och Thorsby Jansen menar att det är något som måste få ta tid. I 
kommunikationen med barn så är det av stor vikt att barnen får tid till att känna sig 
lyssnande till och får tid till att tänka efter och ge svar. Studiens resultat pekar också 
på att när läraren ställer mycket frågor så ökar inte det barnens delaktighet utan det 
blir då istället ett samtal som kännetecknas av fråga och svar. Egan (2009) skriver om 
de stunder som från lärarens sida motiveras som stöttande då läraren ställer slutna 
frågor och eleverna förväntas svara. Dessa stunder menar hon är motsatsen till 
oavbruten gemensamma tankegångar som gynnar relationen som i sin tur gynnar 
kommunikationen och det demokratiska arbetssättet som förskolan ska arbeta 
utifrån. Egan menade att när vi lärare får möjlighet att ha gemensamma tankegångar 
med barnen, får vi också möjlighet att utmana och utveckla barnen. Egans studie 
visade också att när vuxna fungerar som stöttande i form av att sätta ord på det 
barnen gör, blir barnen mer engagerade i kommunikationen. 
  
Emilson och Folkesson (2006) betonar i sin studie att för att barnen ska kunna delta 
och uttrycka sig så behöver läraren vara känslomässigt närvarande, stöttande och 
samtidigt ge respons. De beskriver, till skillnad mot Egan (2009) om att en väg till att 
göra unga barn delaktiga är att börja med att ställa direkta frågor så barnen först får 
en känsla av hur ett samtal går till. De ser dock den negativa sida av dessa direkta 
dialoger och menar att när barn svarar på lärarens frågor, så går större delen av bar-
nens tankeverksamhet åt till att ta reda på vad det är läraren förväntar sig att barnet 
ska svara. Men till en början kan det vara en väg att gå för att barnen ska få en känsla 
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för hur en dialog går till. Gjems (2010) menar att det är den stöttande, mer erfarne 
personen som hjälper barn att lära sig uttrycka sig och lär barn att kommunicera.  

2.3.4 Tydlighet och kommunikation  

Hattie (2012) menar att det som definierar en bra lärare är att veta hur barnen lär sig 
och när de inte lär sig. För att veta detta så måste läraren lyssna in barnen och lyssna 
vad de säger. Han skriver att en av de viktigaste faktorerna för en bra skola är att vi är 
engagerade i dialoger. Monolog och dialog behöver inte vara varandras motsatser. 
Utan Hattie menar att det handlar om att veta när vad ska användas. Rydjord Tholin 
och Thorsby Jansen (2012) resultat visar att det är förskollärarens ansvar att barnens 
olika röster kommer till tals.  
  
Harcourt och Mazzonis (2012) studie om vad som är kvalitet för barn i förskolan vi-
sade att förutom relationen med läraren ville barnen ha tydliga riktlinjer. Barnen ville 
att det skulle vara tydligt vad som var tillåtet och vad som inte var tillåtet. Emilson 
(2008) refererar till sin tidigare studie, Emilson och Folkesson (2006), som kom 
fram till att i miljöer där lärare har strong control får barnen färre möjligheter till att 
uttrycka sig, medan där läraren tar ett steg tillbaka finns det möjlighet för barnen att 
ta egna initiativ och på så sätt vara med och påverka sin vardag. Men i denna studie 
går Emilson (2008) emot sig själv och menar att så behöver det inte vara. I den tidi-
gare studien handlade kontrollen om hur och vad i ett ämne det kommunicerades 
om. Nu menar hon istället att kontroll måste förstås utifrån ett större perspektiv och 
att det handlar om mycket mer än att läraren bara har kontroll över vad som 
kommuniceras och hur kommunikationen går till. Hon hävdar att en lärare kan 
uppfattas som tolerant, lekfull, inkännande, bekräftande och som någon som försöker 
förstå barnets perspektiv, samtidigt som hen kan ha mycket kontroll.  

2.3.5 Icke-verbal kommunikation  

Clark (2010) anser att när vi jobbar med att få lyssna till barns åsikter så måste vi ge 
dem olika alternativ att uttrycka sig, då alla barn kanske inte har det verbala språket 
än eller helt enkelt finner det svårt att utrycka sig genom det verbala språket. Clark 
skriver om vandringar där barnen får hålla i kameran, det kan även handla om att 
barnen får rita, bygga, göra kartor och böcker. Barn och vuxna behöver inte alltid ut-
trycka sig verbalt.  
 
Emilson och Folkesson (2006) berättar att lärarens kroppsspråk ofta hjälper barn att 
uttrycka sig då det hjälper barnen att bli delaktiga och även känna en tillit till att ut-
trycka sig. Även Gjems (2010) menar att lärarens kroppsspråk kan ses som ett hjälp-
medel för att få barn att känna sig trygga. Gjems skriver om en lärare som får barn 
delaktiga och uppmanar barnen till att kommunicera genom att le, att göra en liten 
retsam gest och att se engagerad ut.  

2.3.6 Kommunikation och demokrati  

Läroplanen för förskolan slår fast att förskolan ska arbeta aktivt för att barn ska ut-
veckla en förståelse för det demokratiska samhälle vi lever i som barnen efterhand 
ska omfatta. Arbetslaget ska enligt Lpfö98/10 förbereda barnen på vilka skyldighe-
ter/rättigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Barnens deltagande i 
verksamhetens demokratiarbete ska ske efter barnens förmåga. Förskollärarna ska 
även arbeta för att barnen deltar aktivt i förskolans demokratiarbete. Förskollärarna 
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ska ta i beaktande att barnen ska vara delaktiga i verksamhetsplaneringen och den 
bör ske utifrån barnens intressen och behov (Skolverket, 2010).  

Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2012) påvisar i sin studie att en demokratisk 
konversation kännetecknas av att samtalet handlar om något som för båda parter är 
meningsfullt. Studien handlar om huruvida lärares samtal bjuder in barn till att delta 
i demokratiska konversationer. De menar att för att ett barn ska kunna delta i för-
skolans demokratiarbete måste barnet förstås som lika värdefullt som den vuxne. De 
lägger även fram förslaget att låta barn vara delaktiga i vuxnas konversationer då det 
enligt dem är ett sätt för barnen att lära sig vad demokrati innebär. Clark (2010) skri-
ver om vikten av att använda lyssnandet som en strategi för att skapa en förskola där 
barnen får möjlighet att kommunicera sina åsikter på ett sätt som för dem passar. Att 
lyssna på barnet är inte en motsats till att barnet ska lyssna på den vuxne. Att det 
finns miljöer som möjliggör kommunikationen mellan båda parter är centralt för att 
förskolan ska vara och bli demokratisk (Clark, 2010). Ett sätt att göra förskolan mer 
demokratisk menar Clark (2010) är genom att hjälpa barn att uttrycka sig genom 
exempelvis de vandringarna som är beskrivna tidigare. Clarks studier visar på att ge-
nom att låta barnen kommunicera och uttrycka sig på många olika sätt, så ökades 
förståelsen mellan den vuxne och barnet. Egan (2009) använder sig av begreppet 
oavbrutna gemensamma tankar. Med gemensamma tankar menar hon att det inte är 
förrän vi kommunicerar om samma sak och delar samma tanke som vi kan förstå var-
andra. Det är inte förrän då som den vuxne och barnet kan ses som likar och vara lika 
bidragande till den demokrati som ska råda på förskolan.  

Dahlberg och Moss (2005) talar om pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel 
för att göra förskolan mer demokratisk. Dahlberg och Moss ställer sig mot skolan och 
menar att det finns en rådande diskurs som antyder att vi ska forma individer som 
ska lösa våra framtida problem. Att fostra alla barn lika och att forma dem till en 
människa som når höga skolresultat, anser författarna inte är en demokratisk för-
skola. De tycker att förskolan istället ska vara en arena för demokrati och etik. En för-
skola som värderar mötet. Inte en förskola som talar om vilket sätt som är det mest 
effektiva för att nå höga resultat.  
 
Harcourt och Mazzoni (2012) gjorde en studie kring hur barn upplever kvalitet i 
förskolan, de utgick från barnens perspektiv då de anser att barn är kompetenta nog 
att uttrycka sig kring hur deras förskola är. De liksom Dahlberg och Moss (2005) 
skriver att om ett land har skrivit under FN:s barnkonvention så är det en självklarhet 
att barn ska vara delaktiga i beslutsfattandet på förskolan och att vuxna kommunice-
rar med barn kring dessa ämnen. Emilson och Folkesson (2006) menar att en 
demokratisk förskola där barnen får möjlighet att uttrycka sig, är en pedagogisk 
skyldighet i ett demokratiskt land.  När vi ska utbilda våra barn till att bli demokra-
tiska medborgare, så måste även skolan förespråka ett sådant arbetssätt. Emilson och 
Folkesson betonar att det då måste finnas en miljö som tillåter barnen att uttrycka sig 
och att stå för sina åsikter. Lärare och barn måste kommunicera om förskolan och 
hur arbetet där i ska ske. I den direkta dialogen så menar författarna att det finns ett 
förväntat svar från läraren och där finns det därför inte utrymme för barnet att ta 
egna initiativ. Därför måste lärare och barn samtala i varierande miljöer och under 
former där inte endast direkta dialoger förekommer. Som presenterats under tidigare 
teman, så skriver Emilson och Folkesson (2006) om hur barns delaktighet i skolan 
kan bli förstådd utifrån hur mycket kontroll läraren har. Den typ av kommunikation 
som uppstod när läraren inte var lika styrande, bestod av samtal där både barn och 
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vuxna bidrog med ämnen som förde konversationen vidare. Författarna visade ge-
nom sin studie att i ett aktivt och friare klimat lär sig barnen att ta initiativ på ett an-
nat sätt än i den mer strikta miljön. Emilson (2008) betonar vikten av att om vi vill 
utbilda barn till att bli demokratiska medborgare och föra vidare de värderingar som 
den svenska skolan vilar på så måste vi göra det igenom att kommunicera med bar-
nen.  
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3 Metod  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Bryman (2011) beskri-
ver att en kvalitativ studie lägger vikt vid ord, tolkningar och beskrivningar istället för 
på kvantifiering och siffror som den kvantitativa studien gör. Bryman (2011) menar 
att en kvalitativ ansats lämpar sig bättre då man vill få en förståelse för någon annans 
uppfattningar och åsikter. För att få tillgång till någon annans åsikter är det gynn-
samt att göra det genom samspel.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare på 
två olika kommunala förskolor i Sverige. Vi valde en semistrukturerad intervjuform 
då Bryman (2011) skriver att när flera personer, i vårt fall två, ska genomföra inter-
vjuer så är det viktigt att det går att säkerställa att samma frågor ställs. Vi fokuserade 
på det vi ville ha svar på istället för ett övergripande tema som intresserar oss. Att ha 
ett tydligt fokus är enligt Bryman ett kännetecken för att använda semistrukturerade 
intervjuer. Vår fokus var att se hur förskollärare ser på kommunikation utifrån 
förskolans demokratiuppdrag. Vi använde oss av den semistrukturerade intervjufor-
men för att rikta fokus mot just förskollärarna. I en kvalitativ studie menar Bryman 
(2011) att det finns möjlighet för respondenten att röra sig i olika riktningar. När 
respondenten tar riktning så får vi veta vad som är relevant och viktigt för responden-
ten. I vår pilotstudie som handlade om envägskommunikation och tvåvägs-
kommunikation från vuxna till barn på förskolan genomförde vi observationer. Dessa 
observationer var dock inte tillförlitliga då vårt observationsschema var bristande. 
Det fanns nu en önskan från vår sida att genomföra både intervjuer med barn och 
förskollärare, men på grund av det pressade tidsschemat valde vi bort intervjuerna 
med barnen då det skulle bli en för utdragen process att få tillbaka missivbreven från 
vårdnadshavarna. Vi valde också bort observationer eftersom vi nu strävade efter att 
få veta mer om förskollärarnas syn på kommunikation. 

Vår intervjuguide är gjord utifrån Brymans (2011) riktlinjer för intervjuer. Han skri-
ver att för att undvika att ändra någons beteende, bör frågor om åsikter komma före 
frågor om beteende. Vi testade, såsom Bryman uppmanar till, att intervjua varandra 
för att försöka förhindra oklarheter. Vi ändrade språket i intervjuguiden så att det 
skulle vara lätt för respondenterna att förstå frågorna. Vi tog medvetet bort och änd-
rade de frågor som kunde uppfattas som ledande av respondenterna.  

3.2 Urvalsmetod 

Vi har använt oss av det Bryman (2011) kallar bekvämlighetsurval och intervjuat elva 
förskollärare vi känner till på två olika förskolor. Urvalet är dock målinriktat då vi har 
beslutat att endast intervjua förskollärare eftersom det är deras ansvar enligt Lpfö 
98/10 att läroplanen följs och demokratiuppdraget efterlevs.  

Vi valde att genomföra intervjuer på två olika förskolor då Bryman (2011) skriver att i 
kvalitativ forskning kan det vara gynnsamt att genomföra datainsamling i olika mil-
jöer för att på så sätt få syn på vilken betydelse miljön har på, i vårt fall, förskollärar-
nas sätt att tänka kring kommunikation.  
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Förskollärarna fick svara på frågor om vilket år de tog sin förskollärarexamen och hur 
många yrkesverksamma år de har arbetat. Namnen på respondenterna i tabellen 
nedan är fingerade. 

Namn Examensår Yrkesverksamma år  

Kim 2000 15 år 

Robin 1993 21 år 

René 2009 6 år 

Alex 2007 27 år 

Cleo 2015 1 år 

Sacha 1982 33 år 

Maram 2015 1 år 

Misha 2013 2,5 år 

Charlie 2007 33 år 

Roua 2012 3.5 år 

Maria  1997 16 år 

Lifa 1984 31 år 

3.3 Etiska överväganden 

Vi har följt vetenskapsrådets etiska riktlinjer genom att vi har informerat responden-
terna om studiens syfte, vad deras intervjuer kommer att användas till, vart uppsat-
sen kommer publiceras och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan 
några negativa konsekvenser för dem. De, liksom förskolechef på berörda förskolor 
har genom missivbrevet (se bilaga 1) fått information om vårt syfte i denna studie. Vi 
har följt konfidentialitetskravet då alla namn i studien är fiktiva. Intervjuerna har 
spelats in och transkriberats och ljudfilerna kommer att raderas vid uppsatsens 
godkännande. Ingen förskola eller ort nämns heller vid namn. Vi har på så vis följt 
informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2011).  

3.4 Genomförande 

Förskollärarna tillfrågades muntligt om deltagande i studien i ett första skede. Innan 
vi genomförde några intervjuer så informerade vi varje förskolechef om vår under-
sökning och att vi tänkte genomföra intervjuer med de anställda förskollärarna. Efter 
att fått det bekräftat skickades missivbrevet till förskolecheferna som gav oss tillåtelse 
att genomföra intervjuerna. Kontakt togs sedan med förskollärarna via telefon och 
sms för att boka intervjuer som utlovades vara cirka 30 minuter långa. Intervjuerna 
började med att vi gav respondenten missivbrevet och efter att respondenten läst 
missivbrevet, fått möjlighet att ställa frågor och vi bekräftat att de var medvetna om 
deras rättigheter så startade intervjun. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på 
förskolorna utifrån intervjuguiden och spelades in genom ljudupptagning. Därefter 
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transkriberades intervjuerna av den av oss som genomfört intervjun. Bryman (2011) 
menar att vid kvalitativa studier så bör intervjuerna transkriberas, då det hjälper 
forskaren att sålla bort egna värderingar och tolkningar av intervjun och vi som ge-
nomför studien kan på så sätt möta kritiker som hävdar att våra egna värderingar 
syns i arbetet. Dock kommer vi aldrig helt komma ifrån att våra värderingar syns i 
arbetet. Transkriberingen fortlöpte allt eftersom intervjuerna gjordes.  

3.5 Analysmetod 

Bryman (2011) skriver att det vanligaste sättet att analysera data är att göra det tema-
tiskt. Han beskriver den tematiska analysen som ett resultat av noggrann läsning. Pa-
rallellt med att transkriptionerna gjordes så granskades datamaterialet med utgångs-
punkt i studiens frågeställningar. När vi ställde forskningsfrågorna till datamaterialet 
synliggjordes variationer av förskollärarnas beskrivningar av kommunikationen med 
barnen samt miljöns påverkan på kommunikationen. Det utmynnade i sex olika kate-
gorier. Då vi transkriberade var vi uppmärksamma på bland annat likheter och skill-
nader mellan respondenternas svar och mellan respondenterna och tidigare forsk-
ning samt om det var något som respondenterna inte tog upp som den tidigare forsk-
ningen tagit upp. Vi tog inspiration av Bryman som beskriver att en matris kan vara 
behjälplig för att få en överblick av datamaterialet och för att kunna systematisera de 
data man fått fram. Vi skapade en matris utifrån vår studie och Tivenius (2015) beto-
nar vikten av sortera och städa i datainsamlingen för att kunna genomföra analysen 
vilket vår matris bidrar med. Matrisen nedan använde vi för att sortera i transkriptio-
nerna.  
 
I de olika kolumnerna markerade vi vad och på vilken sida i transkriptionerna som 
respondenten talade om temat.  

 Miljöns betydelse 
för kommuni-
kation 

Kommunikationens 
betydelse för re-
lationsskapande 

Den passiva, 
stöttande 
kommuni-
kationen 

Den tydliga 
kommuni-
kationen 

Den icke 
verbala kom-
munikatio-
nen 

Kommunicera för 
en demokratisk 
förskola 

Kim       

Robin       

René       

Alex       

Cleo       

Sacha       

Maram       

Misha       

Charlie       

Roua       

Maria        

Lifa       
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3.6 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) använder en kvalitativ studie begreppen trovärdighet och 
tillförlitlighet framför validitet och reliabilitet. Huruvida en undersökning är tillför-
litlig menar Bryman handlar om hur datamaterialet har samlats in och bearbetats. 
Att vi har valt att intervjua endast förskollärare bör vara en anledning till att 
tillförlitligheten höjs, då det är förskollärarna som bär ansvaret för att förskolan arbe-
tar i enlighet med läroplanen enligt Lpfö 98/10. De elva förskollärarna är fördelade 
på två olika förskolor och totalt fyra olika arbetslag. Att det finns denna spridning 
ökar också undersökningens tillförlitlighet genom man anser att ett ämne kan färgas 
av den kultur som råder där undersökningen genomförs. 

Att vi valde att göra semistrukturerade intervjuer är också något som kan höja 
tillförlitligheten då respondenten får möjlighet att prata utifrån egna erfarenheter. Vi 
valde också att ställa frågor om åsikter före frågor om beteende, då Bryman (2011) 
menar att vi på ett sådant sätt har större chans att få tillförlitliga svar. Alla intervjuer 
genomfördes i avskilda rum, vilket bidrog till att respondenten vågade berätta. Vi 
valde även att genomföra intervjuerna enskilt för att respondenten skulle få känslan 
av ett samtal. Innan intervjuerna startade samtalade vi med respondenterna om 
vardagliga saker för att vi ville försöka skapa känslan av en avslappnad stämning. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades av den av oss som genomförde intervjun 
och vi båda har sedan läst alla transkriptionerna. Där det funnits frågetecken har vi 
återkopplat till respondenterna för att få ett förtydligande och detta är även något 
som ökar undersökningens trovärdighet. 

Hur datamaterialet har tolkats visar på undersökningens trovärdighet (Bryman, 
2011). Respondenterna skiljer sig till viss del i ålder och arbetslivserfarenhet samt 
vilken utbildning de genomgått. Detta hjälper också trovärdigheten då vi på så sätt 
får svar på hur förskollärare ser på kommunikationen mellan dem och barnet på 
förskolan. Det höjer trovärdigheten då resultatet visar likheter eller skillnader som är 
desamma mellan förskollärarna oavsett utbildning och arbetslivserfarenhet. Något 
som kan sänka trovärdigheten är att vi valde bekvämlighetsurvalet ifråga om 
respondenter. Det betyder att vi hade någon form av relation till respondenterna in-
nan. Å andra sidan kan det öka trovärdigheten då respondenterna kanske kände sig 
mer avslappnade och kunde på ett avslappnat sätt berätta om sina erfarenheter. Vi 
valde att de inte skulle få se frågorna innan för att vi på så sätt skulle undvika att 
respondenten svarade ”rätt” utifrån rådande norm på aktuell förskola. Att vi är två 
stycken som gör undersökningen och granskar det insamlade materialet är också nå-
got som höjer trovärdigheten då vi är fler som kritiskt granskar materialet.  

Viktigt att notera är även att denna undersöknings resultat kommer endast visa vad 
de elva intervjuade förskollärarna ansåg om sin kommunikation med barn på försko-
lan. Studien kommer inte gå att generalisera då antal respondenter är för få. Insikten 
om detta ökar även trovärdigheten (Bryman, 2011).  
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4 Resultat  

Nedan kommer vi att presentera vårt resultat utifrån sex kategorier. Kategorierna är, 
Miljöns betydelse för kommunikation, Kommunikationens betydelse för relations-
skapande, Den passiva stöttande kommunikationen, Den tydliga kommunikationen, 
Den icke verbala kommunikationen och Kommunicera för en demokratisk förskola.   

4.1.1 Miljöns betydelse för kommunikation 

Vårt resultat visar att det är förskollärarnas ansvar att miljön och klimatet är både 
fysiskt och emotionellt tillåtande och att den uppmanar barn till att kommunicera 
med förskollärare. En förskollärare säger:  

Framför allt så är det jag som skapar kommunikationen men miljön kan hjälpa till att skapa 
mötestillfällen där man kommunicerar med varandra. Och då tänker jag över huvud taget 
kommunikation både barn-barn och barn-pedagog, barn-föräldrar. Och att miljön har rollen att 
skapa de här meningsfulla sammanhangen för barnen. Att man kan få reda på barnens intressen 
och sen bygga upp miljöer som skapar sammanhang med deras vardag hemma. (Chris) 

Alla förskollärare berörde på det ena eller andra viset den fysiska miljön och hur den 
påverkar kommunikationen på förskolan. En respondent hänvisar exempelvis till en 
stökig rörig miljö och menar att den miljön inte signalerar att vi nu ska sitta här och 
kommunicera. Några av respondenterna menar att de medvetet ordnar upp miljöer 
för att inbjuda till kommunikation. Det kan handla om runda bord i byggrummet då 
barn får chans att mötas eller om att förskolläraren själv visar barnet något material 
eller föremål som barnen kan samtala om. En förskollärare pratar om att hen ställer i 
ordning miljön efter olika ämnen som barnen kan samlas och samtala kring, och 
resultatet visar att den pedagogiska dokumentationen medvetet placeras ut i miljön, 
för att barnen tillsammans med förskollärare ska kunna samlas runt dokumentatio-
nen och konversera. Förskollärarna menar att hur de framställer miljön har en 
inverkan på kommunikationen i förskolan. Flera av förskollärarna svarar i 
intervjuerna att när de har en tanke om vad som ska ske i ett rum eller under en 
situation så använder de miljön som hjälp. Händer inte det tänkta så granskar de inte 
bara sig själva kritiskt, utan även den fysiska miljön. Vad är det i miljön som stoppar 
barnen till att genomföra det förskollärna tänk att barnen ska göra? Två förskollärare 
beskriver exempelvis ett kalt rum och att ett sådant rum inte kommunicerar djupa 
rollekar och konversationer utan istället mer fokuserar på kortvariga lekar som 
innefattar mycket spring. Resultatet visar att miljön har en tydliga inverkan på vad 
barnen gör i olika miljöer. Förskollärna menar att det ska vara tydligt för barnen att 
förstå vad som förväntas i rummet.  

Två förskollärare hänvisar till utvecklingssamtalen som de menar är uttalade tillfällen 
när vuxna ska kommunicera med barn. De menar då att när vi väljer att placera oss i 
ett kontorsrum som barnet inte är bekant med så gynnar det inte konversationen. De 
två förskollärare menar att det inte är en miljö där barnet känner sig tryggt vilket 
hämmar barnets förmåga att uttrycka sig. Förskollärarna menar vidare att vi måste 
tänka på vad det är vi vill få ut av kommunikationen när vi bestämmer vart samtalet 
ska ske. En annan förskollärare beskriver barnintervjuer som exempel och menar 
även där, att det är något som ska äga rum i en miljö där barnet känner sig tryggt.   

Respondenterna nämner olika material som ett hjälpmedel för att kommunicera med 
barn, något som förskolläraren och barnet kan samtala om, kring och mötas vid. 
Många av förskollärarna menar att det är en grundförutsättning för att kommunikat-



   16 

ionen ska ske. En förskollärare menar att förskollärarna ofta samtalar om var i rum-
met olika material finns och var de vuxna är fördelade så att de ska bli stationer där 
barnen kan samtala med vuxna och med varandra. Tre andra förskollärare menar att 
om de sitter i ett kalt rum tillsammans med barn så är det svårt att hitta något att 
samtala om. En förskollärare hävdar exempelvis att en tavla eller barns teckningar 
hjälper igång samtalet. En förskollärare talar utifrån egna erfarenheter och berättar 
att ofta när hen som förskollärare får igång en konversation med hjälp av något mate-
rial lockar det fler barn till att delta i konversationen.  Resultatet visar att miljön gör 
att förskollärarna har något att kommunicera om tillsammans med barnen. 
Resultatet visar även att miljön kan användas till att förtydliga vad det är 
förskollärarna försöker förmedla till barnen. Den emotionella miljön kan även 
användas som ett verktyg för kommunikation då förskollärare tillsammans med barn 
kan samtala om vad de har upplevt gemensamt. Förskollärarna kan ställa frågor som 
handlar om vad barnen tyckte om att vara på en annan avdelning och vad tyckte de 
om det de fick uppleva där.  

En förskollärare beskriver att i hemvrån är det lätt att samtala med barn. Där menar 
hen att det blir möjligt att kommunicera kring vad barnen tycker om för mat, vad de 
brukar äta hemma o.s.v. Flera förskollärare tar också upp konversationen i leken. När 
förskollärare går in i leken som en person som leker tillsammans med barnen blir 
kommunikationen på ett annat sätt än om förskollärare leder leken. När förskollä-
rarna går in i leken på barnens utvecklingsnivå, kan de som förskollärare kommuni-
cera med barnen och få möjlighet till att höra deras åsikter i en miljö som de har ska-
pat, i leken. Barnen är ofta på olika utvecklingsnivåer exempelvis kan ett barn vara 
mer verbalt, ett annat barn kommunicera mestadels med kroppen eller med joller. 
Förskollärarna berättar att till ett barn kan de säga ’vad vill du ha att dricka’ till ett 
annat, ’vill du ha mjölk eller vatten’, till ett tredje håller de fram vattenkannan och 
mjölkförpackningen och barnet får peka och slutligen till ett fjärde barn kanske de 
signalerar med stödtecken vad hen vill ha. Förskollärarna anpassar kommunikatio-
nen efter barnets nivå. En förskollärare berättar att hen i de vardagliga samtalen ofta 
arbetar med att fördela ordet mellan barnen men att det i leken blir mer kvalitativa 
konversationer då det inte är förskolläraren som styr över samtalet. En annan 
förskollärare säger att det är i leken som barnen får möjlighet att utveckla sin 
kommunikativa kompetens och ytterligare en annan förskollärare menar att det är i 
leken som barnen har kontrollen. I leken deltar förskollärarna på barnens villkor. 
Resultatet av våra intervjuer visar att leken är en miljö som förskollärarna anser gyn-
nar deras och barnens kommunikation.  

Nio av elva förskollärare beskriver att när de är utomhus så deltar de inte själva i le-
ken. De menar att ute vill de att barnen ska leka och kommunicera med varandra 
själva och därför tar de en passiv roll och observerar barnen. De går endast in i leken 
om barnen behöver stöttning, men då inte med syfte att föra en konversation med 
barnen utan då istället för att hjälpa ett barn att kommunicera med andra. Utomhus 
går de endast in i leken om det är något eller några barn som inte kommit igång med 
någon lek. En av de två förskollärarna som inte beskrev sig själv som att inta en 
passiv roll, talade istället om att hen brukade gå till ett område på gården där det of-
tast var lek och där delta i leken. Den andra förskolläraren berättade att när de var 
ute så ville hen ha barnen nära sig så att de kunde utforska utemiljön tillsammans.  

En viktig del av miljöns betydelse för kommunikationen som förskollärarna även 
beskriver är delningen av barngruppen. De menar att för att få möjlighet till att lyssna 
till barns tankar och funderingar behöver barngruppen delas till mindre grupper så 
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att barn vågar göra sin röst hörd. En förskollärare berättar om måltiden och om att 
det ofta är ett bra tillfälle då förskollärarna får chansen att sitta lugnt och tillsam-
mans med ett mindre antal barn och föra en konversation. Matsituationen menar hen 
är en miljö som ofta leder till samtal där barn vill och vågar uttrycka sig.  

Resultatet visar även att förskollärarna anser att ljudnivån är något som påverkar 
möjligheterna för kommunikation.  

Med mycket ljud och mycket intryck så är det ju svårare att få den där kommunikationen där 
man verkligen ser och lyssnar på varandra. (Alex) 

Resultatet visar att i öppna stora miljöer där det är mycket ljud runt är det svårare att 
som förskollärare kommunicera med ett enskilt barn. Dels på grund av den höga 
ljudnivån som kan råda men också på grund av risken att bli avbruten eller störd. 
Förskollärarna vill att kommunikationen mellan dem och barn ska vara trevlig. En 
förutsättning för detta menar de är att ljudnivån är behaglig. Förskollärarna framhål-
ler att när det finns tillfällen då ljudnivån inte är så hög och barnantalet inte är så 
högt gäller det att ta tillvara på dessa stunder. I de stunder när barnantalet är högt så 
anser förskollärarna att de gäller att locka barnen med intressanta föremål för att på 
så sätt ha något att samtala kring. Andra faktorer som kan spela in och som resultatet 
visar på är i miljöer där många barn ska vistas eller turas om att vara i. Två förskollä-
rare uttrycker att när de delar gruppen för att minska barnantalet kan det också 
resultera i att de får avvisa ett barn då dennes grupps tid är slut i miljön, vilket leder 
till att förskollärarna inte har tid till att lyssna på det som det enskilda barnet öns-
kade att få berätta.  

Tio av elva förskollärare berättar att i hallen har de väldigt lätt att kommunicera 
genom instruktioner och uppmaningar. Att ge instruktioner i hallen är inte något 
förskollärarna vill men något som kan bli nödvändigt då situationen upplevs som 
stressig och det är många barn i hallen. Det kan vara alldeles för mycket barn i hallen. 
Det kan vara alldeles för få personal i hallen och förskollärarna menar då att det ska-
par en miljö som kräver instruktioner. Förskollärarna ger uttryck för att de vill und-
vika instruktioner och istället skapa dialoger med barnen i hallen. När det inte är för 
många barn, för få personal eller stressigt beskriver många av de intervjuade hur de 
brukar låta barnen själva få fundera genom att ställa frågor som:  

Vad behöver vi ha på oss idag? 
Vill du ha hjälp? 
Vad behöver vi ta på oss först? 
Vad är smart att ta på sist?  

Den förskollärare som inte nämner vare sig instruktion eller uppmaning beskriver 
istället hur hen är bra på att vänta ut barnen. Hen förklarar att hen brukar lägga ut 
barnens kläder och sen sätta sig på barnens fysiska nivå och finnas tillgänglig. Är det 
någon gång det är bråttom så berättar förskolläraren att då brukar hen hjälpa barnen 
med kläderna för att barnet inte ska uppleva att det är barnets fel att det är bråttom.  

Förutom hallen, där tio av elva förskollärare upplever att de lätt börjar instruera bar-
nen, och utomhus, där nio av elva förskollärare berättar om att de använder 
utomhusmiljön som ett tillfälle att observera barn, visar resultatet att övriga fysiska 
miljöer på förskolan inte kännetecknas av något specifikt sätt att kommunicera. Hur 
kommunikationen går till mellan förskollärare och barn handlar om förskollärarens 
egna förhållningssätt till miljön. Resultatet visar att i den miljö som förskolläraren 
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har ett personligt intresse för är den miljö som de också anser det var lättast att sam-
tala med barnen i.  

Resultatet visar också att förskollärarna inte reflekterat mycket över hur deras egen 
kommunikation skiljer sig i olika miljöer.  

4.1.2 Kommunikationens betydelse för relationsskapande  

Resultatet visar att förskollärarna anser att det är de som är ansvariga över relationen 
till barn på förskolan. De menar att de är ansvariga över att barnen känner tillit till 
dem som förskollärare, känner trygghet i förskolans miljö och att barnen mår bra, 
både fysiskt och psykiskt under sin vistelse på förskolan. Resultatet visar att 
förskollärarna använder kommunikation som ett verktyg för att skapa relationer med 
barnen i förskolan och utan positiva relationer kommer ingen utveckling ske menar 
förskollärarna. Förskollärarna talar om att hitta tillfällen när de kan kommunicera 
med det enskilda barnet eftersom de menar att det är viktigt att se varje barn så att 
varje barn känner sig sedd för att på så sätt skapa relationer till barnen. Någon 
förskollärare beskriver hallen som ett exempel där de kan hjälpa ett enskilt barn och 
även kan passa på att konversera med barnet.  
 
Att skapa meningsfulla sammanhang visar resultatet också vara något som förskollä-
rarna säger sig göra för att på så sätt ordna tillfällen för kommunikation och där 
igenom bilda relationer med barnen. Det kan handla om att förskolläraren 
tillsammans med barnet ser en bil åka förbi och där kan samtalet börja. Det kan 
handla om att barnet gillar att åka bil och att åka med sin morfar för att det då går 
snabbt och så kan barnet och förskolläraren bygga ett samtal kring det. Samspel 
menar förskollärarna är en av de viktigaste punkterna kring relationsskapande och 
utan kommunikation sker inget samspel. Förskollärarna menar att när vi skapar en 
situation som är meningsfull för både barn och vuxna och börjar kommunicera kring 
detta lär vi barnen även hur de senare i livet kan skapa relationer med andra barn och 
vuxna. Resultatet visar att det är när samspel sker runt något som intresserar barnen 
som förskolläraren kan få reda på och lyssna till barnens tankar. När förskollärarna 
får höra barnens tankar och idéer får de också en större förståelse för barnen och kan 
möta dem på rätt nivå och skapa en gemensam relation. En förskollärare berättar att 
när hen kommer in i ett rum för att ta över en barngrupp eller lösa av en kollega så är 
det viktigt att kommunikationen sker på barnens fysiska nivå. Förskolläraren menar 
att skulle hen stå upp och tala högt påverkar det relationen med barnen. Hen 
framhåller vidare att många barn då skulle kunna uppfatta hen som någon som 
skriker och som har makt över barnen, och det är inte den relation som 
förskolläraren vill medverka till. Resultatet visar också att förskollärarna anpassar sin 
kommunikation till vilket barn de pratar med. När de reflekterar över det i 
intervjuerna är en del förvånade över hur mycket de varierar sin kommunikation 
mellan barnen. 
 
Förskollärarna beskriver även att kommunikationen är ett hjälpmedel för att skapa 
tillit mellan förskollärarna och barnen vilket leder till en positiv relation. För att 
skapa en positiv relation anser förskollärarna att det är viktigt att de stöttar upp bar-
nen i sin kommunikation. De menar att många bråk som uppstår mellan barn på 
förskolan är på grund av att de inte kan uttrycka sig. Förskollärarna menar då att det 
är deras uppgift att hjälpa barnen att kommunicera och sätta ord på känslor. Genom 
att göra det skapar förskollärarna en relation till barnet som då vet att förskolläraren 
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lyssnar, tar barnet på allvar och kan hjälpa det att uttrycka sig. Den ärliga 
kommunikationen, beskriver alla förskollärare som den bästa för att skapa goda 
relationer. Att kommunicera för att skapa en positiv relation berättar några förskollä-
rare att barnen gör i stor utsträckning. En förskollärare säger: 

Det är.. Det är nästan löjligt vad de är… vad de liksom. Vad de suktar efter vuxna som samspelar 
med dem… (René) 

En annan säger: 

Många barn kommer fram under dagen. De kommer fram till specifikt mig eller specifikt någon 
annan vuxen. Och de vill berätta något för precis mig. Och det finns det mycket utrymme 
för.(Maram) 

Resultatet visar också att det finns tillfällen där kommunikation skapar negativa 
relationer. Negativa relationer bidrar inte till att barn och förskollärare kommer var-
andra närmare vilket förskollärarna menar är något de eftersträvar. Förskollärarna 
berättar om tjat och upprepningar av instruktioner med ett hårt tonfall. Förskollä-
rarna beskriver också att när de gör en massa andra saker än att vara med barnen, 
skapar detta negativa relationer. De förklarar detta med att om barnen endast får 
höra att förskollärarna inte har tid nu, får order, eller om barnen bara ser vuxna som 
springer omkring så påverkar det relationen negativt. 

Jag skulle inte vilja få order hela dagen. Det är klart att man vill att man själv ska få ta plats i ett 
samtal. (Roua) 

Förskollärarna menar att barnen behöver känna sig lyssnade till och att förskollärare 
inte har bråttom. Det skapar positiva relationer, menar de. Resultatet visar även att 
flera av förskollärarna arbetar med att försöka följa upp barnens tankar och idéer. 
Om en vuxen behöver avvisa ett barn på grund av någon ramfaktor så finns alltid 
möjlighet att följa upp senare, och det menar många förskollärare är något som 
verkligen gynnar relationen. När ett barn får återkoppling dagen efter så visar det 
tydligt att förskolläraren har lyssnat fast det inte har haft tid.  

4.1.3 Den passiva stöttande kommunikationen   

Som redan presenteras under kategorin Miljöns betydelse för kommunikation så vi-
sar vårt resultat att nio av elva förskollärare tar en passiv observerande roll i 
utomhusmiljön. Under denna kategori kommer vi att presentera varför förskollä-
rarna tar den passiva observerande stöttande rollen. Några förskollärare berättar att 
de är för få i personalgruppen utomhus och att de därför inte har möjlighet att gå in i 
leken. I den fria leken, oavsett om den sker ute eller inne anser förskollärarna att det 
är barnen som har kontrollen. Har inte förskollärarna blivit inbjudna av barnen att 
delta i leken så berättar förskollärarna att de tar en observerande roll för att kunna ge 
stöttning om något skulle inträffa. Flera av förskollärarna berättar att när de tar en 
observerande roll så tittar de efter vilka roller barnen tar i leken. De observerar om 
något barn inte får vara med, om något barn styr leken, om det är något barn som 
försöker signalera att hen vill vara med och om det är något barn som försöker ta sig 
ur leken. Genom att observera detta menar förskollärarna att de har koll på leken och 
när en incident inträffar så är de insatta i leken och kan på ett enkelt sätt hjälpa bar-
nen att kommunicera i konfliktlösningen. Förskollärarna berättar också att de genom 
observationer kan se vilka barn som behöver stöttning och då kunna inträda i leken 
som en hjälpande hand till det barn som kanske inte än har lärt sig lekens alla regler. 



   20 

Förskollärarna berättar att den observerande stöttningen kan ske genom att 
förskollärarna slänger in kommentarer som:  

Kolla, Ahmed kommer med vatten, han vill nog vara med.  
Titta, Tina står där borta i hörnet, hon ser inte så nöjd ut.  
Jag tror att Maja inte vill vara med längre, ser ni att hon plockar undan sina gubbar.  

Blir förskolläraren inbjuden att delta i leken så visar vårt resultat att förskollärarna 
då anser sig ha rätten att vara med och styra över leken. När förskolläraren går in i 
leken handlar det enligt vårt resultat om att se vilken roll förskolläraren behöver ta. 
Förskollärarna ställer sig frågor som om de behöver fungera som samordnare för le-
ken? Behöver barnen hjälp att komma vidare i leken? Behöver barnen hjälp att hålla 
igång leken? Några förskollärare menar att det ibland kan vara centralt att den vuxne 
närvarar och stöttar i leken för att leken ska hållas vid liv. De menar också att om 
förskollärarna har hunnit observera leken innan så är det lättare för dem att ta sig in i 
leken och förstå vad den går ut på.  

Generellt visar vårt resultat att när förskollärarna medvetet tar den passivt stöttande 
rollen så vill inte de föra ett samtal med barnet i syfte att skapa en relation till just det 
enskilda barnet utan de vill då endast fungera som en stöttning och ett verktyg för 
barnen att använda för att kunna samspela och samtala med andra barn. På frågan 
varför de vill hålla sig passiva eller varför de vill observera svarar förskollärarna att de 
tror på barnen som kompetenta och smarta nog att kunna leka utan att en vuxen 
måste delta. Resultatet visar även att några av förskollärarna berättar att de även bru-
kar fungera som stöttande i samtalen. Om ett barn exempelvis vill berätta något för 
förskolläraren vid matbordet så brukar hen uppmuntra barnet till att berätta för alla 
vid bordet. Förskolläraren menar att de måste stötta barnen i samtalen också och 
barnen måste likväl lära sig att lyssna på sina kompisar.  

Att vara passiv kan också hjälpa förskollärarna att se vad barnen har för erfarenheter. 
I intervjuerna berättar förskollärarna om hur de ibland plockar fram material utan att 
ge instruktioner för att se vad barnen har för tidigare erfarenheter av det materialet 
och hur de skulle kunna arbeta vidare med det materialet utifrån barnens tankar och 
idéer. De berättar om att de i dessa ostrukturerade planerade aktiviteter endast 
ställer frågor till barnen som: 

Vad händer nu? 
Varför blir det så? 
Hur tänker du nu? 

De tar också en observerande roll om de anar att det ska bli konflikt mellan barn, så 
att de på det sättet kan vara snabbt där för att hjälpa och stötta.  

4.1.4 Den tydliga kommunikationen  

Resultatet visar att åtta av de elva förskollärare vi intervjuat anser att de använder sig 
av tydlig kommunikation till barnen. Flera av förskollärarna berättar att i den tydliga 
kommunikationen kan det bli en hel del instruktioner till barnen. Det kan handla om 
att förskolläraren befinner sig i hallen med barnen och då säger till barnen att de ska 
hänga upp sin jacka på kroken, ställa skorna på hyllan och tvätta sina händer i 
handfatet med tvål. Flera av förskollärarna trycker på att tydlig kommunikation är 
viktigt och att de som förskollärare föregår med gott exempel genom att använda kor-
rekta ord för saker och fullständiga meningar. Mycket av den tydliga kommunikat-
ionen, med många instruktioner från förskollärare till barn, förekommer i förflytt-
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ningar mellan aktiviteter berättar förskollärarna. Det kan handla om mellan in- och 
utgång, till och från restaurangen eller in till barnens hemvist. Resultatet visar även 
att förskollärarna använder instruktioner till barnen precis innan det är dags att av-
sluta en aktivitet och ta sig till ett annat ställe. Förskollärarna berättar då för barnen 
att det snart är dags att plocka undan det som barnen håller på med för att till exem-
pel gå till restaurangen för att äta lunch. Detta gör förskollärarna för att det ska bli 
tydligt och meningsfullt för barnen och att för att barnen ska vara väl förberedda och 
införstådda med vad som kommer att hända. Förskollärarna berättar att de försöker 
vara tydliga i sina instruktioner kring vad som förväntas av barnen. En förskollärare 
beskriver att hen förställer rösten och visar tydligt med sin kropp att hen vill att bar-
nen ska smyga och vara tysta för att inte störa några andra barn i en annan aktivitet. 
En annan förskollärare berättar att en del barn behöver vägledning av en vuxen i 
förflyttningarna mellan aktiviteterna. För dessa barn räcker det inte med en tydlig 
muntlig instruktion utan att en vuxen måste finnas med hela vägen. 

Resultatet visar även att förskollärarna anser att det är viktigt att ge barnen talut-
rymme och att de verkligen lyssnar på vad barnen har att säga. Ofta är det barnen ska 
säga till förskollärarna viktigt anser förskollärarna. Förskollärarna menar också att 
det är viktigt att de finns nära barnen i deras lek för att stötta de individer som behö-
ver stöd i lekar och kommunikationen med andra barn. Förskollärarna ger förslag 
och tankar till de individer som behöver stöttning.  En förskollärare poängterar vik-
ten av att verkligen lyssna och förstå vad barnen både säger och menar:  

Jag måste verkligen vara lyhörd för vad barnen försöker berätta för mig på sina alla olika sätt 
och då tänker jag med både kroppsspråk, verbalt och med bildspråk alla språk som barnen kan 
använda sig av. (Chris) 

Förskollärarna berättar att de använder olika röstlägen för att kunna kommunicera. 
Ibland behöver de höja rösten för att barnen ska förstå att förskolläraren menar all-
var eller när de är utomhus och leker behöver de ofta höja rösten för att barnen ska 
höra förskollärarna. 

4.1.5 Den icke-verbala kommunikationen  

Resultatet visar att flera av förskollärarna inte bara använder verbal kommunikation. 
De menar att det finns många flera olika sätt att kommunicera på. Två förskollärare 
beskriver att kommunikationen börjar redan vid ögonkontakten. Vi människor kom-
municerar med varandra genom att bara titta på varandra, men att vi även måste 
stanna upp och möta varandra för att kommunikation ska uppstå, menar en 
förskollärare.  Nio av elva förskollärare berättar om att de använder mycket kropps-
språk för att tydliggöra sin verbala kommunikation till barnen. Även barnen svarar 
med kroppsspråk, ibland för att de saknar talspråket och ibland förtydligar även bar-
nen sitt verbala språk med kroppsspråket. Chris fortsätter sitt resonemang: 

Jag måste verkligen vara lyhörd för vad barnen försöker berätta för mig på sina alla olika sätt 
och då tänker jag med både kroppsspråk, verbalt och med bildspråk alla språk som barnen kan 
använda sig av. Och att jag också måste använda mig av olika sätt och kommunicera med 
barnen. (Chris) 
 

Fyra av elva förskollärare berättar att de tycker att det finns olika sätt att kommuni-
cera på. En förskollärare berättar: 
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Så kanske man får använda kroppen och mer ögonkontakt och tecken, det finns ju. Jag tänker 
att den ordlösa kommunikationen är minst lika viktig som orden. Med gester och kroppsspråk 
och tonläge och man använder liksom ett vänligt tonläge. (Laifa) 

Förskollärarna beskriver att det ibland inte räcker med att bara prata med barnen för 
att de ska förstå. De måste veta hur de ska kommunicera med varje barn för att de ska 
kunna samspela. Ibland kan det behövas beröring och närhet för att barnen ska 
förstår vad det är förskolläraren menar. Resultatet visar att kommunikation inte bara 
är vårt talspråk utan att det innehåller mycket mer. Det kan vara kroppsspråk, 
ögonkontakt, tydliga illustrationer från förskollärarna eller beröring för att kommu-
nikationen ska bli begriplig mellan förskollärare och barn.  

När barnen behöver en tillsägelse under en teater eller ett möte kan förskollärarna 
lägga en hand på barnen eller visa dem stopphanden. Stopphanden förmedlar stanna, 
sluta eller vänta berättar förskollärarna. Tre förskollärare berättar om metoden bild-
stöd för att kommunicera med barnen. Två av dem anser att det förtydligar det ver-
bala språket för de barn som behöver det för att kunna samspela. Den tredje 
förskolläraren berättar att kommunikation med bilder kan vara bra ibland för att 
slippa prata så mycket. Då räcker det med att visa bilderna för barnen så förstår de 
vad de ska göra. En förskollärare berättar om att hen brukar passa på att ge barnen 
beröring när de till exempel kommer in för att klä av sig när de varit ute och lekt. Hen 
brukar klappa lite på barnen och ge dem lite kroppslig omsorg så att hen har ”sett” 
alla barnen på förskolan varje dag. En förskollärare tänker mycket på sin egen placer-
ing vid kommunikation med barnen. Hen vill inte göra sig större än vad barnen är så 
hen sänker sig till barnens nivå för att inte verka skrämmande. Förskolläraren vill 
vara på samma nivå med barnen varken det är positiv eller negativ kommunikation.  

4.1.6 Kommunicera för en demokratisk förskola  

Resultatet visar att förskollärarna försöker se de kompetenta barnen med förmågor 
och tidigare kunskaper genom att lyssna och visa intresse för det barnen har att be-
rätta. Flera förskollärare berättar att de iordningställer miljöer efter barnens intres-
sen för att sedan kommunicera med barnen om det som de visar intresse för. 
Förskollärarna ser att barnen har kunskap som är viktig för förskolans verksamhet 
därför tar de tillvara på barnens intressen och kunskap. Förskollärarna vill skapa 
förståelse och skaffa sig kunskap om barnen. Förståelse kan ske i små möten där 
förskollärarna lyssnar på barnens intressen som de sedan tar tillvara på i verksamhe-
ten. Resultatet visar att förskollärarna vill ge barnen tid och lyssna på vad barnen har 
att säga. Förskollärarna vill förmedla till barnen att det som barnen har att säga är 
viktigt och värt att lyssna på.  

Jag vill jag att barnen ska få talutrymme också, att när man sitter och pratar med dem och frå-
gar, är för att jag är intresserad av att veta vad de svarar. Ja att man är en lyssnare också och på 
det sättet kan man ju få samtal som är fantastiska om jag bara tar mig tid. Det är ju det som är 
kommunikation, det är ju inte bara att ge order utan att man väntar in barnen. (Sasha) 

 
Vårt resultat visar att mycket av kommunikationen mellan förskollärare och barn 
som förskollärarna beskriver saknar demokrati. Det handlar om att förskollärarna 
anser att de ger barnen kommandon i stressigare situationer, att de avvisar barns 
inbjudan till kommunikation och att de vissa gånger endast lyssnar på de förslag som 
barnen har som förskollärarna anser vara mest lämpliga. Hallen är en plats som 
förskollärarna tar upp i samband med både miljöns betydelse för kommunikation och 
när de talar om en demokratisk förskola. Flera förskollärare beskriver just hallsituat-
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ionen som en situation där det ofta blir stressigt. I hallen blir det mycket kommandon 
till barnen från förskollärarna om att barnen ska ställa upp sina skor på hyllan, hänga 
upp sina jackor på krokarna och tvätta sin händer i handfatet med tvål. Förskollä-
rarna tror att dessa situationer uppstår för att det blir många barn på en liten yta. 
Även om förskollärarna anser att de försöker göra verksamheten spännande och kul 
för barnen så får barnen inte alltid vara med och bestämma. Oftast är det förskollä-
rarna som bestämmer var barnen får vara eller inte vara. En förskollärare beskriver 
att hen tror att det blir mycket korta kommandon till barnen utomhus. Hen berättar 
att förskollärarna står på avstånd till barnen och skriker korta kommandon så som 
stopp, nej och sluta. Förskollärarens erfarenhet är att förskollärarna inte tar sig tiden 
att gå fram till barnen och kom-municera med dem och se vad de håller på med. En 
förskollärare beskriver också en slags skendemokrati som kan förekomma i 
verksamheten. Det kan handla om att förskollärarna frågar barnen vad de vill ska 
hända i en aktivitet och då lyssnar förskollärarna på vilket eller vilka förslag som pas-
sar bäst in på den redan tänkta aktiviteten. På så sätt får barnen vara med och tro att 
de bestämmer på förskolan ibland.  
 
Förskollärarna framhåller hur de ständigt arbetar med att försöka göra förskolan mer 
demokratisk, till exempel genom att se barnen som kompetenta, gå ner på barnens 
fysiska nivå och fler exempel som beskrivits ovan. Resultatet visade dock att 
förskollärarna i stor utsträckning redogjorde för när deras egen kommunikation med 
barnen var bristfällig och ingen av de elva förskollärarna sa att de var bra på att 
kommunicera med barn. De flesta av förskollärarna fick även tänka efter när de 
uppmanades att berätta om positiva exempel på den egna kommunikationen med 
barn. De situationer som de själva ansåg vara dåliga för deras kommunikation med 
barn krävde inte vidare eftertanke.  
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5 Analys  

Här följer en analys av studiens resultat. Analysen har gjorts genom att resultatet har 
granskats utifrån forskningsfrågorna, det teoretiska perspektivet och den tidigare 
forskningen.  

5.1 Hur beskriver förskollärare den egna kommunikationen 
med barn på förskolan? 

Resultatet visar att alla förskollärare beskriver sin kommunikation med barnen som 
oerhört viktig. Detta överensstämmer med Hatties (2012) rapport som pekar på att 
en förskola av god kvalitet kännetecknas av att lärare är engagerade i dialoger med 
barnen. Förskollärarna i vår studie framförde att kommunikationen är viktig för att 
barnen ska känna trygghet och tillit. Utan trygghet och tillit menade förskollärarna 
att barnen inte kan utvecklas och lära. Förskollärarna beskrev hur de med hjälp av att 
kommunicera med barnen skapade relationer till dem. Emilsons (2008) forskning 
betonar värdet av kommunikation då hon visar att när lärare tog sig tid till att lära 
känna barn och skapa relationer, så möjliggjorde detta kommunikationen även med 
de barn som inte hade ett verbalt språk. Vi drar här slutsatsen att förskollärarna i vår 
studie menar att när det finns en relation, när förskolläraren känner barnet väl och 
barnet känner förskolläraren, så flyter kommunikationen lättare även utan det ver-
bala språket. Detta visar även Hatties och Emilsons forskning. Resultatet visar också 
att förskollärare arbetar med att försöka samla barn kring olika intresseområden, för 
att kunna skapa relationer och för att kunna kommunicera lättare. Detta finner vi 
även stöd för hos Egans (2009), vars forskning visar att när vuxna sätter ord på bar-
nens tankar blir barnen mer engagerade i kommunikationen. Att arbeta i enlighet 
med detta synsätt kan också relateras till Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2012) 
som menar att ett sätt för vuxna att skapa relationer till barn, är genom att uppleva 
saker tillsammans med barnen och skapa situationer som de sedan kan kommunicera 
om. Författarna menar att relationsskapande med barnen är en central aspekt för att 
de sedan ska kunna uttrycka sig på ett bekvämt sätt. Det stämmer även med det 
resultat vi funnit, då de intervjuade lärarna i vår studie framhåller att de eftersträvar 
en trygg miljö som kan göra barnen delaktiga i förskolans beslutsfattande och detta 
uppnås genom att man skapar relationer. 

En förskollärare framhåller särskilt hur hen anpassar sin kommunikation till varje 
barn, men vår tolkning av resultatet är att alla elva förskollärare i någon mening 
anpassar sin kommunikation efter hur barnet kommunicerar. De möter barnen på 
deras utvecklingsnivå och utmanar sedan barnet till nästa utvecklingsnivå i 
kommunikationen. Vårt resultat visar att förskollärare anser att det viktigt att möta 
barnen på deras kommunikativa utvecklingsnivå och att barn får höra när vuxna talar 
till varandra, för att på så sätt lära sig att utveckla sin kommunikation. När förskollä-
rarna beskriver att de vill utmana barnen till nästa nivå, ser vi att det kan relateras till 
Strandberg (2008) och den koppling Strandberg gör till Vygotskijs proximala 
utvecklingszoner. Vi menar att förskollärarna försöker stötta barnen till nästa 
utvecklingsnivå. Vi kan också se att förskollärarnas tankar om att barn behöver höra 
vuxna samtala för att utveckla sina kommunikativa färdigheter stämmer överens med 
det Clark (2010) menar, nämligen att barn behöver vardagligt språk för att kunna 
utveckla sitt eget språk.  
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Resultatet visar även att förskollärare anpassar sin kommunikation till barnen genom 
att fysiskt gå ner på samma nivå som barnen. Vi ser även hur lärare beskriver att de 
sätter sig på huk, hur de inte vill höja rösten då de inte vill att det ska uppfattas som 
att de tar en maktposition. De vill också visa att de finns tillgängliga för barnen. Det 
här överensstämmer med Emilsons (2008) beskrivning av intersubjektivitet, där hon 
menar att mötet mellan den vuxne på förskolan och barnet ska ses som ett möte mel-
lan två personer som är lika mycket värda. Även Rydjord Tholin och Thorsby Jansen 
(2012) betonar att alla parter i ett demokratiskt samtal är lika mycket värda. Vi ser att 
förskollärarna tillämpar likabehandlingsprincipen då de beskriver att de inte gillar att 
avvisa barn. De gillar inte heller att ge instruktioner i hallen och de vill att alla barn 
ska känna sig trygga, känna tillit och ha meningsfulla dagar på förskolan. Förskollä-
rarna vill inte stå i fysisk maktposition över barnen eftersom de vill vara tillgängliga 
och att förskollärarna talar om viljan att vara tillgängliga för barnen, anser vi är ett 
tydligt tecken på att de ser barnen som likvärdiga subjekt. För att ett samtal på lika 
villkor ska kunna ske bör förskollärarna skapa möjligheter för barnen att uttrycka sig. 
Något som förskollärarna i vår studie visar att de gör.  

I resultatet framgår hur förskollärare berättar att de på grund av ramfaktorer ibland 
får avvisa barn och barns inbjudan till att kommunicera med dem. Här ser vi likheter 
med det Dahlberg och Moss (2005) menar, att det finns en diskurs som handlar om 
att vi i dagens skola ska forma barn till att bli självständiga individer som löser våra 
framtida problem. De menar istället att förskolan bör främja mötet mellan den vuxne 
och barnet, inte tala om effektivitet och snabba lösningar. Vår tolkning är att dessa 
förskollärare som berättar att de måste avvisa barns inbjudan till samtal styrs av 
faktorer som driver förskollärarna till att vara så effektiva som möjligt, istället för att 
ta tid till relationsskapande. Det handlar om många barn och få lärare och resultatet 
visade att förskollärarna ibland tvingas främja gruppen framför individen, vilket 
Dahlberg och Moss (2005) menar att lärare inte ska göra. Resultatet visade även att 
det stundtals uppstår en så kallad skendemokrati då förskollärarna endast tar upp 
och följer vid de barns idéer som går åt samma riktning som förskollärarna redan 
planerat. Vi menar att skendemokratin som uppstår inte går hand i hand med det 
demokratiuppdrag som läroplanen skriver fram. Å andra sidan skriver läroplanen att 
barnen ska utveckla en förståelse för vad demokrati är och att hur förskollärarna 
arbetar med demokrati ska anpassas efter barnens förmåga (Skolverket, 2010). 
Analyserar vi det utifrån det perspektivet så kan vi se det som att förskollärarna arbe-
tar med att barnen ska förstå vad demokrati är och därför låter barnen tro att de 
bestämmer som en väg till att förstå vad demokrati är. 

5.2 Hur påverkar förskolans olika miljöer kommunikationen 
mellan förskollärare och barn enligt förskollärare?  

Förskollärarna talar om att de kommunicerar på olika sätt med barn i olika miljöer 
och de allra flesta beskriver hur de använder miljön för att gynna kommunikationen. 
Förskollärarna reflekterar även över miljöns påverkan på barnen och ändrar miljön 
om det uppstår behov av det. Resultatet visar att hallen är en sådan miljö där 
förskollärarna upplever att de kommunicerar mer med instruktioner, uppmaningar 
och direktiv än med dialog och samtal. Att förskollärarna talar om den fysiska miljön 
och vilken inverkan den har på kommunikationen är även något Lenz Taguchi (2014) 
funnit i sina studier. Att miljön intra-agerar med oss människor framhåller våra 
respondenter och det menar även Lenz Taguchi (2014). Ute på förskolans gård menar 
också nio av elva förskollärarna att det är en plats där de inte kommunicerar med 
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barn om inte barnet behöver stöttning eller är ensamt. När vi granskar vårt resultat, 
ser vi att förskollärarna framhåller att de försöker skapa miljöer utifrån barnens 
intressen som gynnar kommunikation, vilket kan relateras till Vygotskij som betonar 
att vi lär i samspel och genom att kommunicera. Att lyssna till barnens intresse är 
även en del av det demokratiuppdrag som läroplanen skriver fram (Skolverket, 
2010).  

Vår tolkning är att förskollärarna är medvetna om när de kommunicerar med mesta-
dels instruktioner, uppmaningar och direktiv. De säger att detta är något de vill und-
vika och att de hellre vill skapa samtal med barnen. Vi kan relatera det resultatet till 
Emilson och Folkesson (2006) och Gjems (2010) som kom fram till i sina studier att 
barnens delaktighet är beroende av hur mycket kontroll lärarna har över 
kommunikationen. De menade att när läraren har full kontroll, så blir barnen passiva 
och blir detta ett invant mönster, är det svårt att ändra på det. Vi tolkar vårt resultat 
så att kommunikationen i hallen på de förskolor där våra respondenter arbetar redan 
har ett invant mönster som kännetecknas av att förskollärare ger instruktioner.  

Vårt resultat visar dock även att förskollärarna försökte använda sig av frågor för att 
barnen skulle bli mer delaktiga. De kunde vara frågor som handlade om vad barnen 
skulle ta på sig eller i vilken ordning de skulle klä på sig. Hattie (2012) menar att när 
barn får direkta frågor som har ett direkt svar, så lär förskolläraren barnen att 
förskolläraren kan svaret och ställer frågan till barnet med en förväntan på att barnet 
ska svara rätt. På det sättet menar Hattie att förskollärarna inte lär barn tänka själva, 
utan de lär dem försöka komma på vad förskolläraren vill att de ska svara. Egans 
(2009) kom fram till att slutna frågor inte gör barn delaktiga och engagerade medan 
Emilson och Folkesson (2006) menar att för att barn ska kunna bli delaktiga så måste 
de få möjligheten att förstå hur ett samtal går till. Vår tolkning är dock att förskollä-
rarna inte vill ställa frågor, men som en väg att komma bort från den form av 
kommunikation som handlar om instruktioner, ser förskollärarna att de direkta frå-
gorna är ett sätt att nå dit.  

I Vårt resultat säger förskollärarna att de tar på sig en observerande, stöttande roll 
utomhus. När de hade observerat en stund och var införstådda i barnens lek, var det 
lättare för förskollärarna att gå in och hjälpa barnen vid eventuella konflikter. Det var 
då också lättare att stötta barnen i deras kommunikation med andra barn. Hundeide 
(2006) talar om tre olika nivåer av kommunikation med barn. Hundeide beskriver 
nivåerna utifrån ålder. Nivåerna är den emotionella dialogen, den meningsskapande 
och utvidgande dialogen och den reglerande och gränssättande dialogen. Dessa ni-
våer går enligt Hundeide alla hand i hand med att den vuxna hjälper barnet att se vad 
som är socialt accepterat. Förskollärarna i vår studie berättade om sin stöttning och 
där kan vi se att det finns likheter till det som Hundeide skriver om olika nivåer av 
kommunikation. Förskollärna talar dock inte utifrån dessa nivåer tillsammans med 
ålder, utan talar endast om att de möter barnen utifrån individens nivå. När vi grans-
kar det utifrån vårt teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet, drar vi 
slutsatsen att förskollärarna arbetar med nivåer, på det sättet som Vygotskij beskriver 
som sina proximala utvecklingszoner. I motsättning till Hundeide (2006) kan vi inte i 
vårt resultat se att någon förskollärare som talar om att lära barnen vad som är soci-
alt accepterat. De talar inte heller om att sätta gränser på det sättet som Hundeide 
gör. Vår tolkning av resultatet är att förskollärarna talar mer om det sociala som 
definition av relationer med andra människor. När de talar om vilka konsekvenser 
barns handlande får syftar de på hur andra barn mår av det barnet nyss gjorde eller 
sa.  
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Att observera är något som Clark (2010) menar att verksamma inom skolan ska göra 
eftersom att förskollärare kan lyssna på barnen på många olika sätt genom att obser-
vera dem. Barnen kan då uttrycka sig på ett sätt som känns tryggt för dem och som de 
behärskar. Vi tolkar därför vårt resultat som att förskollärare anser att det är viktigt 
att observera barnen då de får möjlighet att lyssna på barnen på ett mer avslappnat 
och naturligt sätt.  

Förskollärarna talar även om trygga fysiska miljöer. Dock framhöll endast en 
förskollärare att när de skulle genomföra barnintervjuer eller utvecklingssamtal så 
borde det ske i en miljö där barnet känner sig tryggt. Detta framhålls som viktigt av 
Clark (2010) som hävdar att om en förskollärare vill få veta hur ett barn tänker kring 
något, så finns de bästa förutsättningarna för det i en miljö som barnet är bekant 
med.  

Vårt resultat visar att förskollärarna inte tidigare har reflekterat kring att deras 
kommunikation med barn skiljer sig i olika miljöer. Vår tolkning är att även förskollä-
rarna blev påverkade av miljön. Förskollärarna som alla talade om miljöns intra-
aktion med barnen reflekterade inte över att miljön intra-agerar med dem som 
förskollärare också. Lenz Taguchi (2014) beskriver intra-aktionen och vi tolkar det 
som att hallen talar ett tydligt språk till förskolläraren, klä på/av dig och gå ut/in. 
Hallen kommunicerar inte slå dig ner och samtala med varandra som ett runt bord 
gör. Vår tolkning är även att förskollärare har med sig sina egna erfarenheter av hur 
en förskollärare ska vara, exempelvis utomhus. Förskolläraren själv kanske har min-
nen från en skolgård där de vuxna fungerade som rastvakter och därför kanske inte 
förskollärarna ser utomhusmiljön som en miljö där de ska föra kommunikation med 
barnen. Det här menar vi kan vara en bidragande faktor till varför nio av elva 
förskollärare tar den passiva observerande rollen.  
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6 Diskussion  

Nedan diskuteras vårt metodval och sedan resultat. Därefter presenterar vi vår slut-
sats och studiens relevans för vår framtida yrkesroll. Diskussionsdelen avslutas med 
att ge förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

I vår kvalitativa studie valde vi semistrukturerade intervjuer. Detta gjorde vi för att få 
fram respondenternas åsikter och syn på den egna kommunikationen med barn i 
förskolans verksamhet. Hur vi formulerade frågorna och gav respondenterna tid att 
svara kan ha påverkat uppriktigheten. Inför intervjuerna övade vi på att ställa frågor 
och svara på frågor med varandra i syfte att öva upp våra färdigheter. En fördel med 
semistrukturerade intervjuer är att de blir ett mer avslappnat samtal på så sätt att 
frågorna inte behöver komma i en specifik ordning och om respondenten byter rikt-
ning så är det tillåtet.  I vårt fall anser vi att respondenterna kändes avslappnade och 
därför tror vi att de svarade med uppriktiga svar. När vi hade bestämt oss för vilka 
frågor som skulle ingå i vår intervjuguide var de så öppna frågor så att vi kunde inte 
själva föreställa oss vad studiens resultat skulle bli. Vilket var bra därför att vi då inte 
hade några förutfattade tankar eller åsikter som påverkade resultatet.  

Eftersom att vi valde att intervjua förskollärare som vi redan var bekanta med sedan 
innan, kan det ha påverkat hur och vad de svarade. De kan ha upplevt att de kände 
sig tvingade att ställa upp i intervjuerna. Respondenterna kan även ha känt att de inte 
riktigt vågade ge uppriktiga svar eftersom att vi kände till dem sedan innan, vi är även 
bekanta med deras kolleger och chefer.  

Nackdelen med intervjuer är att respondenterna kan svara det de tror att vi vill höra 
inte hur de faktiskt gör. Något som eventuellt hade fördjupat vårt resultat hade varit 
om vi också hade genomfört intervjuer med barnen om deras erfarenheter av 
kommunikation med förskollärarna. Om vi hade genomfört observationer av förskol-
lärarna och hur de kommunicerade med barn hade det kunnat ge oss en djupare in-
sikt. Som vi tidigare förklarat fanns det inte tid att genomföra flera metoder, därför 
valde vi att fokusera på intervjuer med förskollärare. Fördelen med semistrukture-
rade intervjuer var att vi fick tillgång till förskollärarnas perspektiv på ett annat sätt 
än om vi bara hade observerat. Semistrukturerade intervjuer gjorde också att 
förskollärarna var tillåtna att under intervjuerna tala mer fritt och kunde styra in på 
det spår som de fann intressant och viktigt. Semistrukturerade hjälpte oss kunna be-
svara forsknings-frågorna som handlade om hur förskollärare ser på den egna 
kommunikationen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka förskollärares syn på kommunikation med barn på förskolan 
utifrån demokratiuppdraget som är framskrivet i läroplanen för förskolan. Våra 
forskningsfrågor var; Hur beskriver förskollärare den egna kommunikationen med 
barn på förskolan? respektive, Hur påverkar förskolans olika miljöer kommunikat-
ionen?  

Det framkom i resultatet att förskollärare beskriver den egna kommunikationen med 
barn på förskolan som något väldigt viktigt. Vårt resultat visade även att förskollä-
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rarna inte var medvetna om att deras kommunikation skiljde sig åt i olika miljöer 
men att när de uppmanades att reflektera över det såg de själva att deras 
kommunikation skiljde sig. Förskollärarna beskrev att de vill att barnen ska känna 
förtroende för dem och våga kommunicera med dem. De beskrev hur de fysiskt place-
rade sig på barnens nivå för att barnen inte ska uppleva någon maktskillnad mellan 
dem.  

Förskollärarna berättar om hur de arbetar för att skapa relationer till barnen efter-
som de menar att utan relationer är det svårt att utvecklas och lära. I resultatet går 
det även att se hur några förskollärare berättar om att de stundtals p.g.a. ramfaktorer 
tvingas avvisa barn som bjuder in till konversation. Dessa förskollärare menar att 
avvisa barn gör något med relationen. Förskollärarna beskriver att hallen är en plats 
där det oftast förekommer instruktioner, uppmaningar och direktiv. Eftersom 
förskollärarna påpekar att avvisa barn gör något med relationen så undrar vi vad 
förskollärarnas instruktioner gör med relationen. Hattie (2012) menar att monolog 
inte nödvändigtvis behöver ses som något negativt utan det handlar om att veta när 
det ska användas. Vi ställer oss ändå frågan, påverkar alla instruktioner från 
förskolläraren relationen med barnen?  

Resultatet visar att förskolans olika miljöer, som till exempel hallen och utomhusmil-
jön, påverkar förskollärarens kommunikation med barnen. Hallen var en miljö där 
förskollärarna inte var nöjda med hur de kommunicerade med barn. Vi ställer oss 
därför frågande till varför hallen inte är en miljö som förskollärarna arbetar mer 
kring. Förskollärarna berättar hur de använder miljön som ett verktyg då de framhål-
ler att miljön intra-agerar med oss människor. Lenz Taguchi (2014) menar att den 
fysiska miljön intra-agerar med oss människor och menar att förskollärare bör ta det 
i beaktande. Vi undrar varför inte förskollärarna ändrar miljön i hallen så att den 
intra-agerar med oss på det sättet vi önskar, precis som Lenz Taguchi menar att 
förskollärare ska göra. Lenz Taguchi betonar att om en miljö påverkar oss till att göra 
något vi inte önskar bör miljön ändras.  

6.3 Slutsats 

Vi anser att vi har besvarat våra forskningsfrågor och uppfyllt vårt syfte eftersom 
förskollärarna har gett konkreta och beskrivande svar utifrån sina egna erfarenheter 
kring kommunikation i förskolan som vi sedan kategoriserat och analyserat. Även 
denna studie har visat hur komplex kommunikation mellan förskollärare och barn i 
förskolan är. I studien berättar förskollärarna tydligt om sina förbättringsområden 
och de flesta av förskollärarna menar att de jobbar med att kommunicera med barn 
och skapa miljöer som främjar kommunikation, men att i hallen sker mycket 
instruktioner och utomhus sker observationer. Förskollärarna väljer att observera 
barn för att de vill få syn på vad barnen uttrycker. De ser observationen som ett sätt 
att lyssna på barn och ett sätt för barnen att uttrycka sig och att göra sin röst hörd. Vi 
ser här en slutsats som är att det förskollärna beskriver och det demokratiuppdrag 
som läroplanen för förskolan skriver fram stämmer överens. En slutsats är att hur 
förskollärarna kommunicerar till barn styrs av hur de bygger upp miljön och vilka 
ramfaktorer de har att förhålla sig till. 

Vi drar här slutsatsen att förskollärarna i vår studie menar att när det finns en 
relation, när förskolläraren känner barnet väl och barnet känner förskolläraren, så 
flyter kommunikationen lättare även utan det verbala språket. 
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6.4 Studiens relevans för vår framtida yrkesroll 

Vi anser att studien är relevant för vår framtida yrkesroll då vi ska arbeta för en 
demokratisk förskola där alla får möjlighet att komma till tals. Studien har gett oss en 
förståelse för hur komplex kommunikation mellan förskollärare och barn i förskolan 
är. Hur förskollärare ser på sin egen kommunikation är därför centralt anser vi. Det 
är inte heller förrän vi granskar oss själva kritiskt som vi kan få syn på hur vi arbetar 
och varför vi arbetar som vi gör. Denna studie har hjälpt oss som blivande förskollä-
rare att tänka till kring vår egen kommunikation med barn och att det är där vi måste 
börja för att kunna utveckla en demokratisk förskola.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning betonar vilken inverkan direkta och indirekta frågor har på barns 
relation till förskollärare. Eftersom vårt resultat visar att förskollärarna anser att de 
ger väldigt mycket instruktioner till barn skulle vi vilja gräva djupare i vilken inver-
kan en förskollärares instruktioner, uppmaningar och direktiv har på barn. Det finns 
även forskning om vilken betydelse lärarens och barnets relation har för barnets 
utveckling, vi skulle önska att se mer forskning kring hur barn upplever att de blir 
lyssnade till och även forskning som på ett tydligt sätt försöker ta in barns perspektiv.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Information om undersökningsstudie  

Du tillfrågas här med om deltagande i denna undersökning. Vår undersökning 
handlar om hur förskollärare upplever att de kommunicerar med barn i den dagliga 
verksamheten i förskolan.  

Vi är två förskollärarstudenter som gör denna undersökning till vårt självständiga 
arbete på Mälardalens högskola.  

Vi kommer att intervjua 11 förskollärare om hur de upplever att de kommunicerar 
med barn på förskolan.  

Intervjuerna kommer att transkriberas av oss som gör denna undersökning. 
Transkriptionerna kommer att finnas kvar tills uppsatsen har blivit godkänd och 
därefter raderas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Inga namn 
kommer att nämnas, inte heller förskolans eller ortens namn där undersökningen 
utförs. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. 

 

 

Jag vill ta del av uppsatsen  
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M.v.h. Ingela och Sofia 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

1. Hur ser du på kommunikation på förskolan? 

2. Hur tänker du kring din kommunikation med barnen på förskolan? 

3. Varför anser du att du som förskollärare ska kommunicera med barn på förskolan? 

4. Anser du att miljön har betydelse för kommunikationen mellan dig som 
förskollärare och barn?  

5. Skiljer sig ditt sätt att kommunicera med barn i olika miljöer? Berätta mer!  

6. Berätta för mig hur du kommunicerar med barnen i olika miljöer så som hallen, 
ateljén, vid matbordet, ute på gården,  

7. Hur ser kommunikationen ut vid förflyttningar exempelvis från hemvist till 
ateljé/restaurang/gården?   

8. Är det något du vill tillägga? 

 


