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Abstrakt 
 

Syftet med vår studie var att beskriva förskollärares arbete med att främja utvecklingen av 

barns kommunikation i förskolan. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som 

metod. Vårt urval bestod av fyra verksamma förskollärare vid tre olika förskolor. Resultatet 

visar att förskollärarna arbetar med att främja barns utveckling och lärande genom att stödja 

och stimulera barns kommunikation på olika sätt. Förskollärarna beskriver sin egen 

pedagogroll som en viktig del i barns kommunikationsutveckling. De poängterar att de som 

förskollärare är förebilder för barnen. Därför är deras medvetenhet kring hur och vad de 

kommunicerar en central del i förskolans verksamhet. Resultatet visar också att förskollärarna 

använder sig av olika arbetssätt för att främja utvecklingen av barns kommunikation. I 

resultatet framkom det sju olika kategorier: verbal- och icke-verbal kommunikation, olika 

kommunikationssätt, pedagogens roll, olika uttryckssätt för kommunikation, 

vardagssituationer, samtalet samt kommunikation och samspel.  

 
Sökord; kommunikation, lärande, utveckling, förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Förord 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de förskollärare som deltagit i vår studie med ett 

stort intresse och engagemang. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Gretha Wikgren 

för hennes stöd och hjälp under processens gång. Ett stort tack riktas också till våra familjer 

som har stöttat och uppmuntrat oss under resans gång, vi hade inte klarat det utan er! Vi vill 

till sist tacka varandra för ett mycket gott samarbete med många givande reflektioner.  

 

Luleå, januari 2011 

 
Ann-Christine Okkonen & Kajsa-Stina Tomtén 
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1 Inledning  
 
Var vi än befinner oss kommunicerar människor med varandra både vuxna och barn. Ibland 

kommunicerar vi med grannen om väder och vind, med arbetskamraterna om helgen som 

varit eller med våra förskolekamrater i leken som pågår. Kommunikation är en central roll i 

våra liv, då vi i samspel med andra använder oss av kommunikation för att skapa en 

gemenskap. Enligt Maltén (1998) är kommunikationen en avgörande roll för samspelet 

mellan människor. Vi människor har ett behov av mänsklig kontakt och att kunna dela en 

gemenskap med andra och därför kommunicerar vi med varandra. För att överleva både 

socialt och fysiskt behöver vi ha möjlighet till kommunikation med andra.  

 

Under hela vår utbildning har kommunikationen haft en central roll. Både utifrån den 

litteratur som vi läst, våra gemensamma reflektioner men även under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar, har vi fått kunskaper om att kommunikation och samspel 

är viktiga delar för barns utveckling och lärande. Det visar att förskollärare har ett viktigt 

uppdrag där förskollärarna skall skapa en lärandemiljö där alla barn får möjlighet till 

kommunikation, samspel och lärande såväl med vuxna som med barnen i barngruppen. Det 

här har väckt en nyfikenhet och ett intresse hos oss kring förskollärarens arbete med att 

främja utvecklingen av barns kommunikation i förskolan. 
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2 Arbetsinsats 
 
Under hela vår forskningsprocess kring vårt examensarbete har vi haft många och långa 

reflektioner tillsammans. Det har gett oss många nya tankar och kunskaper som har varit 

betydelsefulla för vårt arbete. Vi känner också att vi har haft en stor fördel av att skriva det 

här arbetet tillsammans då vi känner att det här samarbetet både inspirerade och motiverade 

oss, vi lär oss av varandra och vi upplever en mycket god gemenskap tillsammans. Nyberg 

(1999) ser också fördelarna med att skriva examensarbete tillsammans med någon. Vi har 

tillsammans gjort upp en egen tidsplan för det här examensarbetet, precis som Nyberg (1999) 

menar att det är bra att ha en egen tidsplan för att underlätta arbetets gång med övriga studier 

och fritid. Vi har noga läst igenom varje del som skall ingå i ett examensarbete i våra 

metodböcker. Vi började vår undersökning med att formulera ett syfte och frågeställningar. 

Vi har tillsammans ansvarat för alla avsnitt i denna rapport.  
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att beskriva förskollärares arbete med att främja utvecklingen av barns 

kommunikation i förskolan. 

 

Frågeställningar: 

 

 Hur förstår förskollärare begreppet kommunikation? 

 Hur arbetar förskollärare för att stödja och stimulera barns 

kommunikation? 

 Vilken betydelse har kommunikation för barns utveckling och lärande? 
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4 Bakgrund  
 

I vår bakgrund kommer vi att redogöra för förskolans uppdrag kopplat till kommunikation för 

lärande. Vi kommer att behandla begreppet kommunikation och dess olika delar och 

innebörd. Vidare kommer vi att ta upp om kommunikation i förskolan. Efter det kommer en 

sammanfattning av de olika delarna. Vi avslutar bakgrunden med att redogöra teorier för 

lärande.  

 
4.1 Förskolans uppdrag 
 

4.1.1 Utveckling och lärande via kommunikation 
 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2006) står det att barnet skall få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer men även sin förmåga 

att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Därmed få möjlighet att påverka sin egen situation. I 

läroplanen framkommer det att förskolan skall sträva efter att varje barn får möjlighet att 

utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla erfarenheter, tankar och 

upplevelser med hjälp av olika uttrycksformer som bild, lek, sång, rörelse, dans, drama och 

musik. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) måste barn känna att de duger, att 

de är individer som kan lära sig olika saker och vågar och kan uttrycka sig. Läroplanen tar 

också upp vikten av att varje barn får möjlighet att utveckla sin identitet och känna en 

trygghet i den för att kunna ge uttryck för sina uppfattningar. I läroplanen (Lpfö 98, 2006) 

finns det direktiv om att förskolans verksamhet skall sträva efter att alla barn utvecklar sin 

förmåga att berätta, ge uttryck för sina uppfattningar, reflektera, lyssna, använda ett rikt och 

nyanserat talspråk och att kommunicera med andra barn och vuxna. Förskolan skall sträva 

efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, 

sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av olika symboler samt deras kommunikativa 

funktioner. Pape (2001) anser utifrån läroplanen att det krävs en del kunskaper för att kunna 

kommunicera. Barnet bör ha tillgång till språk i flera olika former, det skrivna, det talade, 

skapandets många uttryck och det förutsätter ett samspel. Förmågan att uttrycka sitt jag och ta 

hänsyn till andra krävs för att klara av att kommunicera.  

 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2006) skall verksamheten utgå från det enskilda 

barnets erfarenhetsvärld, motivation, intressen och barnets drivkraft att söka kunskap. Barn 

söker och erövrar kunskap genom socialt samspel, lek, skapande och utforskande, men också 

genom att samtala, reflektera och iaktta. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att 

barn lär sig genom att få uppleva variation, urskilja mönster, se alltmer komplexa 

sammanhang och särdrag i samspelet och kommunikationen med andra människor eller olika 

ting. Lärandet skall både baseras på samspelet mellan barn och vuxna som på att barn lär av 

varandra i barngruppen (Lpfö 98, 2006). I förskolans verksamhet skall barngruppen ses som 

en viktig och aktiv del i barnens lärande och utveckling. Enligt Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) skall barns lärande i förskolan främst handla om att barnen får möjlighet att 

utveckla en bred social kompetens, en kommunikativ kompetens, en lust och tillit till den 

egna förmågan att lära, förståelse för olika innehåll och fenomen. Utifrån läroplanen menar 

Pape (2001) att lärandet sker i mötet, i samspelet både mellan barn och vuxna och mellan 

barnen, därför är barnens sociala kompetens betydelsefull för lärandet. Barnen måste få 

utveckla sin förmåga till samarbete, men även få skapa självtillit.   
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4.1.2 Pedagogens roll 

 

Läroplanen (Lpfö 98, 2006) tar upp att arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att varje barn får stimulans och stöd i sin språk-, social- och 

kommunikationsutveckling. Utifrån läroplanen anser Pape (2001) att det är vuxnas uppgift att 

stimulera barnens samspel i lek men även att skapa en miljö som genomsyrar samhörighet 

och respekt, där barnen bl.a. får lära sig att lösa konflikter och olika missförstånd. I 

läroplanen framkommer det att arbetslaget skall se till att varje barn i förskolans verksamhet 

får sina behov respekterade, tillgodosedda och att barnen får stöd att utveckla självförtroende 

och tillit i förskolans verksamhet. Pedagogerna skall sträva efter att barnens intressen, 

nyfikenhet och företagsamhet skall uppmuntras och deras lust och vilja att lära skall 

stimuleras. I pedagogens roll ingår att skapa en lärandemiljö som bildar en helhet utifrån 

pedagogens uppdrag, där det ingår att förskolans verksamhet skall utmana och stimulera 

barnets utveckling och lärande. Miljön i förskolan skall vara inbjudande, innehållsrik och 

öppen. Förskolans verksamhet skall främja leken, det lustfyllda lärandet och kreativiteten 

samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra såväl nya kunskaper, 

erfarenheter och färdigheter. I läroplanen står det att förskolans verksamhet skall bidra till att 

barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) anser att barnet erövrar omvärlden genom att samspela med sin omgivning. 

Den pedagogiska miljöns utformning har en stor betydelse för barns lärande. Miljön sänder ut 

budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten och därför bör den 

pedagogiska miljön vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både stimuleras, 

utmanas och underlättas. Den pedagogiska miljön innefattar både miljöns fysiska utformning, 

materialet, samspelet mellan barnen och mellan barn och vuxen, samt den atmosfär som råder 

i verksamheten.   

 

4.2 Kommunikation 
 
I avsnittet kommunikation kommer vi att behandla: vad är kommunikation?, olika 

kommunikationssätt, kommunikation och samtal samt kommunikation och social kompetens.  

 

4.2.1 Vad är kommunikation?  
 

Begreppet kommunikation härstammar ursprungligen från det latinska ordet communica´tio 

som betyder ömsesidigt utbyte. Kommunikationen kräver ett språk eller en kod där 

informationen uttrycks och överförs mellan människor i fysiska sammanhang 

(Nationalencyklopedin, 2010). Utifrån den Etymologiska ordboken (Ernby, 2008) 

framkommer det att begreppet kommunikation står för förbindelse, samfärdelse, kontakt och 

överföring av information. Begreppet kommunicera härstammar ursprungligen från latinska 

ordet communica´re som betyder att göra gemensamt och göra delaktigt.  

 

Maltén (1998) och Svensson (2009) menar att kommunikation har en avgörande roll i 

samspelet mellan människor. Vi människor kommunicerar med varandra eftersom vi har ett 

behov av mänsklig kontakt och att få ingå i en gemenskap med andra (Maltén, 1998). 

Författaren anser att kommunikation är något som vi behöver för att överleva både socialt och 

fysiskt som människor. Svensson (2009) poängterar att via kommunikation får barnen 

kontakt med andra människor och det innebär att kommunikation är viktigt för alla 

människors utveckling. Genom att vi kan mötas och skapa något gemensamt innebär det 



10 

 

enligt Nilsson och Waldermarson (2007) att vi har kompetens att hantera vårt språk både 

socialt och psykologiskt. Dahlkwist (2004) anser att vi ofta tänker på det talade och det 

skrivna ordet dvs. det verbala budskapet då vi talar om kommunikation mellan människor. 

Orden som vi människor använder oss av i en kommunikation innehåller verbala budskap där 

orden är symboler som har flera betydelser i olika situationer och för olika människor. Det är 

lika viktigt att tänka på det icke-verbala budskapet som också är en del av kommunikationen. 

  

Maltén (1998) menar att med hjälp av kommunikation överför vi människor budskap till 

varandra och vi mottar även information från andra. Kommunikationen är ett verktyg som 

hjälper oss att intellektuellt klara av att mottaga och förmedla information, göra omvärlden 

meningsfull och begriplig. Det innebär enligt Nilsson och Waldermarson (2007) och 

Svensson (2009) att vi människor meddelar oss och delar med oss av något t.ex. innebörder, 

känslor, upplevelser, handlingar och värderingar som vi har. Arnqvist (1993) påpekar att barn 

använder sitt språk för att förmedla sina känslor, behov och attityder till omgivningen. Barn 

är mycket intresserade av att berätta för andra om sina upplevelser allt från vad som händer 

på förskolan, hemma eller i lekparken. I alla dessa situationer använder barnet sitt språk för 

att förmedla ett budskap till någon i sin omgivning. Via språk och kommunikation kan vi 

enligt Dahlkwist (2004) och Nilsson och Waldermarson (2007) möta andra människor men 

även möta oss själva. Eftersom vi kan uppmärksamma andras reaktioner på oss får vi en 

möjlighet att lära känna oss själva bättre och vi får också större självförtroende. 

Kommunikationen hjälper oss också socialt att få uppleva känslan att bli uppskattad och sedd, 

möjligheten att komma nära varandra, att upprätta och vidmakthålla relationer, övertala andra 

i vår omgivning att handla som vi själva gör och utöva makt över andra (Maltén, 1998). Det 

här visar hur viktigt det är att vi från början får öva oss i att kommunicera, både i familjen, på 

fritiden och i förskolan (Dahlkwist, 2004). För att barn ska utveckla sin personliga utveckling 

behöver barnen enligt Stensaasen och Sletta (1997) och Dahlkwist (2004) få möjlighet att öva 

sig i att tala inför andra, lyssna, samtala och begära ordet och att våga uttrycka sig i ord och 

med kroppsspråk på olika sätt t.ex. i förskolan. 

 

4.2.2 Olika kommunikationssätt    
 

När människor möts startar det omedelbart en kommunikation. I denna kommunikation 

försöker personerna med hjälp av olika kanaler, muntliga, skriftliga eller genom sitt 

kroppsspråk delge varandra ett budskap. Dessa budskap förmedlas både genom verbala och 

icke-verbala signaler med människor i vår omgivning (Dahlkwist, 2004 & Nilsson & 

Waldermarson, 2007). Den kommunikation och de samspel som uppstår mellan människor 

startar i tidig ålder. Spädbarn kommunicerar och sänder budskap långt innan de ens kan tala 

och det sker genom minspel, skrik, gester, joller, pekningar och blickar. Denna typ av 

kommunikation kallas för förspråklig kommunikation (Bjar & Liberg, 2003; Svensson, 2009 

& Vedeler, 2009). När barnen börjar närma sig ettårsålder är det verbala uttrycken som börjar 

dominera barnens kommunikation med omvärlden. Då barnen blir äldre tar de verbala 

uttrycken allt mer plats i barnens kommunikation (Bjar & Liberg, 2003).  

 

De signaler som vi människor använder i en kommunikativ process består enligt Maltén 

(1998) av olika delar som den verbala och den icke-verbala. De verbala orden är ett av de 

kommunikationssätt som finns och utgör endast några procent av budskapet som vi överför 

till andra människor. Vi kommunicerar med andra även om vi inte yttrar ett enda ord, 

eftersom kroppsspråket säger mer än verbala ord. När människan använder verbal 

kommunikation förmedlas budskapet med ord, oavsett om det synliggörs i tal eller i skrift. 
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Maltén (1998) och Nilsson och Waldermarson (2007) menar att de icke-verbala signalerna är 

en viktig del av människors kommunikation och används när orden inte räcker till. De icke-

verbala signalerna används för att visa olika tankar och känslor via miner, tonfall och gester 

för att visa själva budskapet. Den icke-verbala kommunikationen påverkar och påverkas av 

våra självbilder menar Nilsson och Waldermarson (2007). Det som rör vår identitet 

kommunicerar vi främst genom icke-verbala uttryck. Dessa uttryck speglar i sin tur vårt inre 

liv, vad vi känner, tänker, upplever och vill (Nilsson & Waldermarson, 2007). Enligt Arnqvist 

(1993) använder förskolebarn gärna gester för att förtydliga sina argument. De använder den 

icke-verbala kommunikationen, genom att skaka på huvudet och eventuellt skrika nej då det 

inte vill vara med och leka. Dessa icke-verbala uttryck bidrar både till att förstärka och 

förtydliga kommunikationen mellan barnen i förskolan. Lindahl och Pramling Samuelsson 

(2002) har kommit fram till att barns imitation hjälper barnen att minska gapet mellan den 

icke-verbala och den verbala kommunikationen. Barns imitation är en naturlig del för barnen 

och ett sätt att kommunicera med andra barn i förskolan. Att kommunicera kan enligt 

Arnqvist (1993) och Dahlkwist (2004) också vara känsligt då vårt kroppsspråk brukar avslöja 

vad vi egentligen menar oavsett vad vi säger till varandra. Det i sin tur kan lätt skapa 

missförstånd om kroppsspråket motsäger det talade språket eller om vi inte lyssnar tillräckligt 

uppmärksamt på varandra.  

 

Maltén (1998) tar upp en variant av den icke-verbala kommunikationen som är medveten och 

inlärd och det kan bl.a. handla om BLISS- språket för multihandikappade med tal- och 

rörelsehinder och teckenspråk för hörselskadade. Ett annat sätt att kommunicera och lära oss 

är enligt Dahlkwist (2004) att använda oss av visuellt lärande. Under förskoleåren är visuellt 

lärande viktigt då den ger barnen möjligheter till att kommunicera på olika sätt kring bilder, 

ord, symboler och diagram. Johansson (2005) påpekar att när pedagoger arbetar med 

kommunikation inom förskolan är det bra att använda bilder t.ex. bilder på aktiviteter där 

barnen medverkat, bilder på saker eller bilder ur böcker både för att förstärka det samtalet 

handlar om, men också för att underlätta och göra det så konkret som möjligt för barnet. 

 

Dahlkwist (2004) talar om envägskommunikation där vi ofta tar emot budskap utan att ge 

någon direkt återkoppling. Envägskommunikation är bl.a. att titta på TV, lyssna på radio eller 

då någon kommunicerar med någon annan utan att förvänta sig något gensvar.  Johansson 

(2005) menar att i förskolan kan envägskommunikation handla om att vuxna gör 

korrigeringar och ger korta instruktioner åt barnen. Det i sin tur leder till att inget utbyte sker 

i den verbala kommunikationen mellan barnet och den vuxne. För att vi människor ska klara 

av att föra en konversation och ha ett utbyte av varandra i kommunikationen förutsätter de 

enligt Maltén (1998) en tvåvägskommunikation, vilket betyder att vi bör använda oss av 

återkopplingar för att kontrollera om vi uppfattat budskapet rätt. Johansson (2005) och 

Dahlkwist (2004) poängterar att en tvåvägskommunikation kan handla om ett vanligt samtal 

mellan två barn eller mellan vuxna. Det finns fördelar med denna typ av kommunikation 

menar författaren där risken för missförstånd minskar och parterna lättare känner sig 

delaktiga i de beslut som skall tas. Stensaasen och Sletta (1997) och Dahlkwist (2004) talar 

också om gruppkommunikation där en grupp består av ett antal människor som har olika 

roller som samspelar med varandra. Större delen av våra liv lever vi tillsammans med andra 

och tillhör olika grupper med olika funktioner t.ex. inom förskolans verksamhet. Dessa 

grupper kan fylla många olika funktioner på samma gång t.ex. social samvaro i förskolan.  
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4.2.3 Kommunikation och samtal 
 

När människor kommunicerar med varandra skapas många olika former av samtal som 

genomförs i många olika situationer. Samtalen kan handla om vanligt småprat, konflikter 

eller allmänna diskussioner. Ett vanligt samtal är sällan något vi planerar i förväg och dessa 

samtal är rätt jämlika genom att alla som deltar i stort sett har samma rättigheter att tala och 

kommentera det som sägs (Nilsson & Waldermarson, 2007). Samtalet är människans främsta 

resurs för att anpassa, bevara och utveckla kunskaper och färdigheter. Människan får 

möjlighet att dela erfarenheter med varandra genom samtalet (Dysthe, 2003). För att barn 

skall få en god kommunikativ förmåga behöver barnen så tidigt som möjligt få många 

tillfällen att samtala med andra både med barn och vuxna (Arnqvist, 1993 & Svensson, 

2009). I dessa samtal är det viktigt att barnen får möta mindre trevliga samtal exempelvis 

konflikter som utmanar barnens tänkande. Därmed sker en kognitiv utveckling hos barnen. 

Dessa utmaningar får barnen i diskussioner med andra, när andra ifrågasätter deras 

handlingar, ståndpunkter eller förmågan att förklara sig (Svensson, 2009). Pedagogerna kan 

via samtal stödja barns sätt att hantera och lösa konflikter som uppstår i förskolan. Genom att 

uppmärksamma och reflektera tillsammans med barnet hur deras kamrater upplever deras 

agerande. Det pedagogen vill uppnå med denna strategi är att få barnen att lära sig själva lösa 

konfliktsituationer i förskolan. Genom att barnet berättar för sina kamrater om sina egna 

önskningar men även att de lyssnar och tar till sig andras önskemål. Här är det viktigt som 

pedagog att få barnet medveten om hur de själva vill att andra skall agera och på så sätt bli 

medveten om hur de själva bör agera i en konflikt. Målet med denna strategi är att barnen 

tillsammans skall komma överens (Johansson, 2005).  

 

Enligt Dahlkwist (2004) finns det också ett antal sociala regler för hur vi bör agera i ett 

samtal, som innefattar turtagning där vi talar i tur och ordning och att vi besvarar frågor innan 

vi själva börjar tala. I denna turtagning avlöser personerna varandra i samtalet, den som talar 

avlöser den som lyssnar och tvärtom. Det sker genom vissa icke-verbala tecken t.ex. blicken. 

För att skapa meningsfulla samtal i grupp är det också viktigt att vi lär oss att bygga vidare på 

varandras synpunkter och förslag och inte enbart fokusera på det vi själva vill ha fram i 

samtalet. Några andra medel som ofta används omedvetet i samtal med andra är att avbryta 

varandra, höja röstvolymen, nicka eller inflika med småord eller att tala snabbt och intensivt. 

Dahlkwist (2004) och Vedeler (2009) poängterar att i arbetet med barn är det betydelsefullt 

att tidigt lära dem hur turtagning går till i ett samtal. Det här är viktigt för att barnet skall 

klara av att utveckla en god social förmåga där det ingår att kunna be om något, ta initiativ till 

kontakt och kunna föra ett samtal med andra. Arnqvist (1993) och Johansson (2005) menar 

att pedagogen kan stödja och utveckla barns kommunikativa förmåga genom att föra ett 

samtal med barnen.  

 

I ett samtal är det viktigt enligt Nilsson och Waldermarson (2007) att lyssna på varandra. För 

att kunna lyssna krävs både energi och uppmärksamhet. En vanlig orsak till att missförstånd 

uppstår och konflikter förvärras är att vi inte har lyssnat på vad den andra har berättat, istället 

enbart hört vad någon säger. Ett aktivt lyssnande innebär att höra, uppmärksamma, förstå och 

reagera. Det visar sig enligt författarna att lyssna inte bara är att upprepa vad någon sagt, det 

gäller också att förstå avsikten med budskapet och att svara på ett lämpligt sätt. Att lyssna på 

det här sättet är krävande anser Dahlkwist (2004) men det har sina fördelar då risken för 

missförstånd minskar och vi spar både tid och energi. Den som lyssnar kan få motparterna att 

berätta mera i samtalet genom att ställa de rätta orden, som ”berätta mer”. Denna typ av fråga 

får motparterna att berätta ett mer uttömmande svar och samtalet kan därmed fördjupas.  
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4.2.4 Kommunikation och social kompetens 
 

Enligt Nilsson och Waldermarson (2007) är språk och socialt samspel medfödda förmågor 

hos människan, men själva färdigheten att använda dem är inte medfödd. Färdigheten att 

kommunicera i många olika och specifika situationer är något som vi människor lär oss och 

som vi utvecklar genom erfarenheter. Genom att vi utvecklar vår kommunikation, hur vi 

själva tolkar våra medmänniskor och hur vi uppfattas av andra leder också till att vi förbättra 

vårt samspel med andra genom vår sociala kompetens.  

 
Social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens 

omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron. Hög social kompetens anses 

värdefull i t.ex. skola och arbetsliv och kan, som allt mänskligt samspel, övas upp och 

utvecklas. Begreppet har fått ökad användning under senare år i och med att individens 

roll i det sociala sammanhanget får allt större betydelse i ett globalt och mångkulturellt 

samhälle.     

Nationalencyklopedin, 2010  

Emilson (2008) lyfter fram i sin studie att barns kommunikation och hur barn agerar i olika 

sociala situationer är sammanflätade med varandra. Rent teoretiskt kan vi skilja på 

innebörden av begreppen kommunikation och social kompetens men i praktiken är begreppen 

oupplösligt sammanflätade. Pape (2001) menar att barns kommunikation och social 

kompetens i förskolan går hand i hand med varandra. För att barnet ska klara av att skapa en 

god kommunikation krävs det att barnet redan har en god social kompetens. Författaren 

påpekar också att begreppet social kompetens är svårt att definiera. Han definierar begreppet 

social kompetens som ”konsten att umgås med varandra” (s. 21). Social kompetens är både 

relaterat till personen ifråga och den aktuella situationen. En egenskap som bedöms som 

mycket värdefull av en person eller i en speciell situation, kan betraktas som en sämre 

egenskap av en annan person eller om den förekommer i en annan situation.  

Pape (2001) tar upp fem färdighetsområden inom social kompetens som är viktiga för barn i 

förskolan: självhävdelse, självkontroll, empati, positivt socialt beteende och lek/glädje och 

humor. Självhävdelse handlar om att ha självkänsla, en självbild, självrespekt och att barnet 

har en tro på den egna förmågan. Självhävdelsen tillhör den del av vår personlighet som gör 

det möjligt för oss att komma i kontakt med andra människor. Det handlar om att ha en 

förmåga att ta plats och vara den jag är, att ta initiativ i förhållande till andra men även att 

kunna hävda sin åsikt och sina egna rättigheter tillsammans med andra (Pape, 2001). 

Dahlkwist (2004) och Nilsson och Waldermarson (2007) hävdar också att självhävdelse är 

betydelsefullt för oss människor. Självhävdelse är en viktig grund för kommunikationen och 

en viktig grund att utgå från för att utveckla relationer till andra människor. Författarna menar 

att vår självhävdelse är den bild vi har av oss själva som individer som i sin tur påverkar hur 

vi tolkar andra, hur vi uppfattar vad andra säger, och vad vi sänder för budskap. Lindahl och 

Pramling Samuelsson (2002) har kommit fram till att barns imitation är ett sätt att utveckla 

sin sociala kompetens och att utveckla sig själv. Imitationen är en viktig del i den sociala 

kompetensen där barn får möjligheter och erfarenheter till att återskapa andras färdigheter.  

 

Pape (2001) menar att självkontroll i första hand handlar om att ha kontroll på sig själv och 

hålla tillbaka sig själv i samspelet med andra t.ex. i förskolan. Pape (2001) och Dahlkwist 

(2004) anser att empati handlar om att barnet har en förmåga att leva sig in i och förstå andra 

människors situationer. Pape (2001) menar att i positivt socialt beteende ingår handlingar 

vars syfte är att vara till hjälp, nytta för andra eller vara ett stöd för andra. Dahlkwist (2004) 
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tar också upp att en del av den sociala kompetensen innebär att barnet klarar av besvärliga 

situationer i samspelet och kommunikationen med andra människor som att hantera 

konflikter, att jag har en förmåga att ge stöd åt andra, få andra att känna tillit och trygghet. 

Emilson (2008) har kommit fram till att leken har en central ställning i barns sociala liv och 

att leken kräver en god förmåga att umgås samtidigt som den utvecklar och stärker barnets 

förmåga till social kompetens. I leken finns det ingenting som är rätt eller fel och det medför 

att barnen vågar ta för sig och pröva sina sociala förmågor tillsammans med andra barn. På så 

sätt utvecklas barns sociala kompetens i förskolan. Pape (2001) anser att de är omöjligt att 

bortse från leken när vi talar om social kompetens. Hon menar att leken har en central 

ställning i barns sociala liv. Leken kräver en god förmåga att umgås samtidigt som den bidrar 

till att den förmågan förstärks. Leken kan betraktas både som ett verktyg och som ett mål i 

arbetet med social kompetens. 

 

4.3 Kommunikation i förskolan 
 

I avsnittet kommunikation i förskolan kommer vi att behandla: kommunikationens betydelse 

för barns utveckling och lärande samt pedagogens roll för barns utveckling och lärande via 

kommunikation.   

 

4.3.1 Kommunikationens betydelse för barns utveckling och lärande   
 

I förskolan söker sig barn till varandra för att kommunicera, samspela och leka. Barnen får 

möjlighet till ett lärande tillsammans (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). I 

läroplanen för förskolan står det att: 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin 

förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar /…/ utvecklar sin förmåga 

att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar /…/ utvecklar sin 

identitet och känner trygghet i den. 

     Lpfö98, 2006, s. 9 

 

För att sträva mot läroplansmålen behöver barnen enligt Pramling Samuelsson, Sheridan och 

Williams (2000) ges möjligheter till att utveckla sin förmåga att kommunicera och samarbeta. 

Därmed skapad ett samlärande dvs. ett lärande tillsammans med andra i olika situationer i 

förskolan. Williams (2001) och Ivarsson (2003) har i deras studier kommit fram till att 

samlärande i förskolan innebär att barnen får möjlighet att bli delaktiga i den kamratkultur 

som råder på förskolan. Genom kommunikation och interaktion lär sig barnen av varandra 

hur de får tillträde till lekar, hur de skall bete sig i olika situationer eller hur de blir en 

accepterad kamrat i en pågående aktivitet i förskolan. I Ivarssons (2003) studie framkom det 

att när barn är på egen hand utan någon vuxens deltagande, förekommer det ett stort 

experimentutrymme med möjligheter till att både pröva och ompröva kunskaper, idéer, 

aktiviteter, värderingar och rutiner.  

 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) bygger leken på att barn 

tillsammans skapar delaktighet, interaktioner och samlärande. Leken är en perfekt plats för 

barn att lära sig kommunikativ kompetens tillsammans med andra, då det i leken finns en 

kontinuerlig kommunikation. Det i sin tur ger barnen möjlighet att stanna upp och 

omförhandla hur leken skall fortgå. I leken får barnen också möjlighet att utveckla en 

förståelse för vad det innebär att bestämma när de leker tillsammans. Det är viktigt att tänka 
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på att leken är både social, emotionell och kognitiv samtidigt. För att få vara med i leken 

krävs det att barnet klarar av både social och emotionell känslighet. Williams (2001) har i sin 

studie kommit fram till att leken är en naturlig och viktig del av barnens kultur. Barnen får 

möjlighet att kommunicera, samtala och lära av varandra i ett kollektiv. Här får barnen också 

möjlighet att bilda kunskaper och erfarenheter genom att utveckla sitt språk, sin fantasi, 

konstruera föreställda situationer och på så sätt skapa nya innebörder som i sin tur ger 

situationer mening. Ivarsson (2003) har i sin studie kommit fram till att barnet får träna sitt 

sociala samspel via leken. Emilsons (2008) visar också i sin studie att barnet via leken får 

träna på att kommunicera på olika sätt. Barnet uppmuntras till att använda och utveckla sina 

sociala förmågor som ofta förknippas med lek i form av problemlösning, skilda tankesätt, 

kreativitet och att våga ta risker.  

 

I barnens värld är det viktigt att få vara tillsammans med kamrater eftersom mycket av det 

som barn anser är viktig kunskap är något som vi vuxna kanske inte uppfattar eller fäster vid 

som nödvändig kunskap (Williams, 2001). Kamrater har en stor betydelse för barns 

utveckling och lärande och barnen tycker om att lära av varandra. Att vara delaktig i 

barngruppen på förskolan behöver inte betyda att barn måste göra något tillsammans eller att 

verbalt kommunicera för att tillägna sig kunskaper. Barn skapar lärande tillsammans i 

situationer genom att göra likadant som sin kamrat, lyssna, iakttaga och imitera (Williams, 

2001). I Ivarssons (2003) studie framkom det också att kamrater har en betydelsefull roll i 

barns liv i förskolan där barnen skaffar sig erfarenheter och kännedom om kamratrelationer 

och kamratskap. När barnen vill vara tillsammans med sina kamrater övar de sig också på 

olika sätt genom att praktisera olika strategier kring kommunikation och samspel. Lärandet 

sker mellan barn oavsett ålder eller vänskapsstatus och det sker ett lärande mellan individ och 

kollektiv. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att kommunikation och 

interaktion mellan barnen är betydelsefull för barns lärande men författarna lyfter också fram 

att de är viktigt att kommunikation och interaktion även sker mellan vuxna och barn.  

 

4.3.2 Pedagogens roll för barns utveckling och lärande via kommunikation  
 

I en undersökning av Johansson (2005) framkommer det att det vardagliga samtalet är 

betydelsefullt för barns kommunikation i förskolan t.ex. vid påklädning, blöjbyten, leken och 

vid måltiderna. Det är viktigt att ta tillvara samtalen i vardagen där pedagogerna både svarar 

på barnens inbjudan till samtal och att pedagogerna själva tar initiativ till samtal med barnen. 

I Williams (2001) studie framkom det att barns lek i de vardagliga situationerna på förskolan 

har betydelse för barns kommunikation då barnen kommunicerar och agerar med andra barn i 

leken. Johansson (2005) har kommit fram till att pedagogernas förhållningsätt har en stor 

betydelse för att skapa kommunikationsprocesser mellan barn-barn och mellan barn-vuxna i 

den vardagliga verksamheten. Utifrån Williams (2001) studie är det också väsentligt att tänka 

på att vuxnas närvaro är en viktig del i barns samlärande. Pedagogerna måste ha en förmåga 

att introducera nya kunskaper men också deras didaktiska erfarenheter är viktiga för barnens 

lärande. Pedagogernas egna attityder och deras organisering av hur och vad barn lär av 

varandra är viktiga delar för att skapa förutsättningar för barns lärande tillsammans via 

kommunikation och samspel. Johanssons (2005) undersökning visar att det inte räcker med 

att pedagogerna ständigt samtalar med barnen. Utan det handlar också om hur vi gör det och 

att det skapas en medvetenhet och en ömsesidighet mellan barn och vuxna, där alla 

medverkande parter är betydelsefulla. För att skapa en ömsesidig respekt krävs det att 

pedagoger har en närvaro och en uppmärksamhet kring barns erfarenheter och intressen. 

Emilson (2008) har dragit liknande slutsatser dvs. att pedagoger som är i kommunikation med 
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barnen skall försöka närma sig barnets perspektiv. Genom att känna in barnets sensitivitet och 

vara följsam mot det barnen ger uttryck för. På så sätt möter pedagogerna barnen och skapar 

sig en uppfattning av den känslan som barnen kommunicerar med en stor närvaro.   

 

Lindahl och Pramling Samuelsson (2002) har i sin studie kommit fram till att barn är 

medvetna om att olika människor kommunicerar på olika sätt.  Genom att barnen får möta 

olika människor får de erfarenheter av variation i kommunikationen. I undersökningen 

framkom det att pedagoger som möter barn i liknande situationer har individuella sätt att 

kommunicera med barnen. Det betyder att det finns olika sätt att kommunicera med barnen 

hos en och samma pedagog. Denna variation ger barnen både erfarenheter och utmaningar för 

kommunikation, förståelse och perspektiv på sin omvärld. Johansson (2005) har kommit fram 

till att dokumentation är ett bra sätt för pedagogerna att ta reda på sin egen och barnens 

kommunikation. Dokumentation är ett verktyg som kan hjälpa pedagogerna att upptäcka och 

få insikter om sitt eget handlande i olika situationer och skapa sig en förståelse för varför vi 

agerar som vi gör. Ivarssons (2003) studie visar att de kan vara svårt att genom en verbal 

kommunikation skapa sig en förståelse av vad det yngre barnet har lärt sig. Pedagogerna 

brukar använda sig av frågor när de arbetar med barnen men när det gäller de yngre barnen 

kan det fungera bättre att göra observationer för att därmed få en förståelse för barns lärande 

och sociala interaktioner.  

 

För att skapa förutsättningar för kommunikation har Johansson (2005) i sin studie kommit 

fram till att pedagogerna kan göra olika förändringar i verksamheten genom att dela in barnen 

i mindre grupper eller skapa samtalsämnen som bygger på barnens intressen. Pedagogerna 

kan också göra förändringar i den fysiska miljön, byta platser på barnen och pedagogerna vid 

måltiden eller samlingen för att både förstärka och stödja möjligheterna till kommunikation. 

Exempelvis vid måltiden kan pedagogen ge de äldre barnen möjlighet att samtala med 

varandra och med de vuxna genom att byta platser. Williams (2001) fann i sin studie att 

pedagogerna måste skapa möjligheter i förskolans verksamhet för att barn skall kunna 

kommunicera med varandra och tillsammans klara av att söka kunskaper. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att pedagogen har en viktig uppgift att skapa 

en miljö som uppmuntrar och tillåter kommunikation och samspel mellan barnen och mellan 

barn och pedagoger i den dagliga verksamheten. Williams (2001) har kommit fram till att 

barn behöver känna trygghet i sin miljö, där kommunikation och samspel är en naturlig del av 

verksamheten. 

 

I samtalen med barnen gäller det att pedagogen ställer frågor och aktivt lyssnar på det barnen 

säger för att kunna uppfatta vad barnen menar och har för avsikter (Johansson, 2005).  

Williams (2001) studie visar att pedagogers förhållningssätt har en avgörande betydelse för 

hur barns kommunikation och samspel utvecklas i förskolan. En av pedagogernas uppgifter är 

att i samtalen på förskolan göra barnen uppmärksamma på att det i en barngrupp finns en 

mångfald av tankar och idéer om samma fenomen, som att problem kan lösas på skilda sätt 

eller att innehållet i en bok kan uppfattas på olika sätt. Det här medför att barnen får en 

uppfattning om vilken mångfald av kunskap som de har tillsammans inom ett område och vad 

de i sin tur kan lära av varandra. Johansson (2005) fann i sin studie att det är pedagogens roll 

att synliggöra skillnader mellan barns sätt att uppfatta något och att se olikheter som något 

positivt, men även för att vidga barnens förståelse och kunskap.  

 

Det gäller också som pedagog att ge barnen tid till att uttrycka sig och låta barnen känna att 

det de berättar har betydelse (Johansson, 2005). I Williams (2001) studie framkommer det att 
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det bör finnas utrymme inom förskolan för barns samtal, intressen och initiativ där 

engagemang delas av både barn och pedagoger. Det är viktigt att organisera sin verksamhet 

på ett sådant sätt att barn får tid till att samspela och kommunicera med andra. Barn behöver 

känna trygghet i förskolans verksamhet, där kommunikation och samspel infaller som en 

naturlig del av dagliga verksamheten. Johansson (2005) uppmärksammade i sin studie att 

pedagogen kan utvidga samtalet genom att be barnet att berätta om sina erfarenheter för 

övriga barn och vuxna på förskolan. Det här tillvägagångssättet gör att samtalet utvecklas till 

ett samspel där fler barn och vuxna medverkar. Pedagogens roll är mycket viktig för barn 

som ännu inte har ett utvecklat talspråk, pedagogens roll är att ge varje barn möjlighet att 

utveckla ett rikt och nyanserat språk där den kommunikativa aspekten av språket är viktig. 

Med de allra yngsta barnen som ännu inte har utvecklat ett verbalt kommunikationssätt är det 

betydelsefullt att pedagogen pratar mycket, på så vis utvecklar barnet ett passivt ordförråd 

som kommer att utvecklas till ett aktivt ordförråd.  
 

Johansson (2005) har kommit fram till att pedagogerna i förskolan har en utmaning där det 

gäller att upptäcka och analysera vilka aktiviteter och situationer som skapar olika 

möjligheter till kommunikation och samspel. Williams (2001) resultat visar också att 

pedagoger har en viktig roll i verksamheten, som att skapa lärande tillsammans med barnen 

genom det utrymme och de situationer som hon eller han skapar. Därmed ge barnen 

möjligheter att få upptäcka kamraternas olika uppfattningar inom olika områden. Ett annat 

sätt att fördjupa samtalen med barnen är enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) att pedagogerna på ett medvetet sätt använder sig av metakognitiva dialoger, där syftet 

är att få barn att tänka, reflektera och kommunicera sina tankar kring olika fenomen. I dessa 

dialoger finns en fokus på ”hur-aspekten”, som består av att tänka på hur jag lär mig, minns 

och tänker genom gemensamma reflektioner. När pedagoger har ”hur-aspekten” i fokus lyfts 

barns sätt att se på olika fenomen i sin omvärld fram i kommunikationen mellan barn och 

mellan barn och pedagog. I dessa dialoger utmanar pedagogerna barnen att fundera och 

reflektera kring vad de gör och varför de gör specifika saker och barnen får möjlighet att ta 

andras perspektiv. För att barn skall klara av att ta andras perspektiv krävs det att pedagogen 

kan väcka engagemang och kommunikation hos barnen. När barn kommunicerar sina tankar 

på olika sätt ger det tillfällen för pedagogen att se den variation av sätt att tänka som finns i 

en barngrupp och det i sin tur ger pedagogen en möjlighet att flytta fokus mot hur barn tänker 

om olika fenomen. Den metakognitiva dialogen ger barnen en förutsättning att se sitt eget 

lärande, men även att skapa förutsättningar för reflektion.  

 

4.4 Sammanfattning  
 

Sammanfattningsvis kan vi beskriva att barns lärande sker i samspelet tillsammans med 

andra i sin omgivning genom kommunikation. Pedagogen har en betydelsefull roll i barns 

kommunikation och samspel genom att planera en verksamhet inom förskolan som verkar för 

att främja utvecklingen av barns kommunikation. I pedagogens uppdrag ingår det att stödja 

och stimulera alla barns kommunikation, genom att se till alla barns olika sätt att lära. Det 

finns många olika kommunikationssätt och alla kommunicerar på något sätt med sin 

omgivning. Vi människor är sociala individer och lever i ett socialt samspel med varandra där 

kommunikationen har en central roll för vår utveckling och vårt lärande.  
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4.5 Teorier om lärande 
 
Det finns flera olika teorier om barns lärande och hur stor betydelse samspelet mellan barnen 

har för lärandet (Pramling Samuelsson et al., 2000). Vi har valt det sociokulturella 

perspektivet eftersom den teorin uttrycker att kommunikation och sampel har en stor 

betydelse för barns lärande. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2006) poängterar också att 

kommunikation och samspel i verksamheten är en viktig del för barns lärande i förskolan.   

 

4.5.1 Sociokulturellt perspektiv  
 

Enligt Säljö (2000) har det sociokulturella perspektivet en tydlig utgångspunkt i den ryske 

psykologen Lev S. Vygotskijs idéer. Enligt Pramling Samuelsson et al. (2000) har Lev S. 

Vygotskijs teorier kommit att få en alltmer betydande plats inom forskningen om barns 

lärande. Vygotskij anser att den viktigaste drivkraften i barns utveckling är det sociala 

samspelet. Säljö (2000) menar också att det sociokulturella perspektivet handlar om 

samspelet mellan individer, där lärande och utveckling sker genom interaktioner i sociala 

sammanhang. I dessa sammanhang lär vi oss tillsammans med andra i sociala interaktioner. 

Vi använder oss av hjälpmedel (artefakter) och vår relation till omvärlden är förmedlande 

(medierande). Vi använder oss av fysiska och intellektuella hjälpmedel för att lösa problem, 

när vi tänker, när vi minns och när vi utför en arbetsuppgift.  

 

Säljö (2000) menar att människan är en kommunikativ individ som kan samspela med andra 

både genom fysisk- och verbal kommunikation. Via kommunikation formar vi också oss 

själva och andra och även vår etik och moral. Den sociala och kommunikativa utvecklingen 

hos barn styrs både av barnets förutsättningar och behov, och att barnet får möjlighet att 

samspela med personer i sin omgivning. Det är via kommunikation och interaktion med andra 

som lärande och utveckling äger rum. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de 

föreställer sig världen, som barnet blir medvetet om vad som är betydelsefullt att 

uppmärksamma i omgivningen. Att lära sig kommunicera är för Dysthe (2003) en möjlighet 

att bli sociokulturell. Kommunikationen ger oss möjligheter till kulturella mångfalder. Den 

kulturella mångfalden utvidgas ständigt från familjen och vidare till olika sammanhang, som 

vi tar del av och ingår i. Lärandet utvecklas genom att människan vistas i ett socialt 

sammanhang (Pramling Samuelsson et al., 2000). Lärandet kan jämföras med en process som 

innebär att medverka i en kultur, där gruppen har en stor betydelse för utveckling och 

lärande.  

 

Språket är en viktig del i det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000). Språket blir en 

länk mellan kommunikation och tänkandet. Språkliga handlingar är en viktig del i vårt 

agerande. Vi definierar och löser problem, diskuterar och genomför olika handlingar med 

stöd av språkliga redskap. Via språket har vi också en unik förmåga att dela erfarenheter med 

varandra genom att vi kan fråga andra om råd och hjälp. I samspelet med våra medmänniskor 

byter och lånar vi ständigt information, färdigheter och kunskaper mellan varandra. Genom 

att vi människor både kan utföra handlingar och kommunicera om hur vi gör det är det en 

mycket betydelsefull resurs för att både bilda och överföra insikter och praktiska färdigheter. 

Det här visar enligt författaren att det mänskliga språket är en unik och värdefull resurs då vi 

både kan skapa och kommunicera kunskap med varandra. Språket utvecklas i sin tur som ett 

medel för att utveckla och upprätthålla strävan att kommunicera. När barn lär sig ett språk, 

lär det sig att skapa kontakter med sin omgivning med hjälp av språkliga resurser. Att lära sig 
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kommunicera är att bli en sociokulturell person. Vår utveckling sker både inom det 

emotionella, kognitiva, kommunikativa och sociala området (Säljö, 2000). 

 

Enligt Säljö (2000) är den viktigaste mänskliga läromiljön den vardagliga interaktionen och 

det naturliga samtalet. Genom det här formas vi som sociokulturella individer och det är 

genom samtal i olika sociala situationer som vi lär oss de flesta av de färdigheter som vi 

behöver för framtiden. I dessa samtal får individen möta nya sätt att tänka, handla och 

resonera. Dysthe (2003) menar att reflektioner som vi har tillsammans i samtalen är 

betydelsefulla för oss då vi i dessa situationer sätter ord på vad vi gör och varför vi gör det. 

Vidare menar Säljö (2000) att vi handlar utifrån våra egna kunskaper och erfarenheter och 

vad vi uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i olika miljöer. Enligt 

Dysthe (2003) visar det sociokulturella perspektivet tydligt att viljan att lära sig beror på 

upplevelsen av meningsfullhet, både hemmiljön och skolmiljön påverkar motivationen. 

Skolan är en viktig miljö för barns lärande. Barn får möjlighet till kommunikativa 

erfarenheter tillsammans med andra (Säljö, 2000). 

 

I det sociokulturella perspektivet ger samtalet individen en möjlighet att möta nya sätt att 

resonera, handla och tänka. I dessa samtal får vi möjlighet att sätta ord på våra tankar och 

erfarenheter.  

 

5 Metod  
 

I metoddelen kommer vi ta upp delar som kvantitativ och kvalitativ ansats, kvalitativ 

forskningsintervju, urval, etiska övervägande, genomförande samt bearbetning av data.  

 
5.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats    
 

Det kan vara svårt att definitionsmässigt skilja mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser 

(Svenning, 2003). Istället skall syftet och frågeställningarna som forskaren har i sin studie få 

avgöra vilken metod han eller hon bör välja (Nyberg, 1999; Svenning, 2003 & Trost, 2010). I 

den kvantitativa forskningsansatsen använder forskaren sig av frågor som börjar med t.ex. hur 

mycket, hur ofta, hur många eller i vilken utsträckning, sällan eller aldrig ställs frågan 

”varför” (Nyberg, 1999 & Svenning, 2003). Dessa frågor kan i sin tur mätas med ett 

mätinstrument menar Nyberg (1999) och Svenning (2003) som bygger på olika skalor med 

fasta svarsalternativ som sedan kan bearbetas med statistiska metoder. I dessa undersökningar 

kan forskaren skapa en överblick över ett stort material, men materialet ger ingen kunskap 

som kan förklara hur människor tänker och fungerar (Svenning, 2003). Nyberg (1999) 

förklarar att i den kvalitativa forskningsansatsen använder forskaren sig istället av frågor som 

börjar med hur, på vilket sätt, vem och varför. Svaren på denna typ av frågor uttrycks som 

ord och satser, sällan som siffror. Den kvalitativa ansatsen består av ett mindre material som 

bearbetas och analyseras på ett sådant sätt att forskaren försöker skapa sig en förståelse för 

hur detaljer och helheter hänger ihop (Svenning, 2003). Trost (2010) menar att i kvalitativa 

studier är vi intresserade av att försöka förstå människors sätt att reagera och resonera eller att 

urskilja och särskilja varierande handlingsmönster. Den kvalitativa ansatsen skapar enligt 

Svenning (2003) data utifrån interaktioner och sociala samspel mellan människor. Tittar vi på 

vårt syfte och våra frågeställningar har vi kommit fram till att den kvalitativa ansatsen passar 

vår studie bäst, då vi är intresserade av att försöka förstå pedagogers tankar och erfarenheter 

kring vårt valda ämne.   
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Det finns olika metoder i den kvalitativa ansatsen bl.a. observationer och intervjuer (Nyberg, 

1999 & Svenning, 2003). Observationer är lämpligast att använda sig av när forskaren vill ta 

reda på vad människor faktiskt gör och inte vad de säger att de gör. Det är också svårt att via 

observationer skapa sig en uppfattning kring tankar och känslor hos individen (Stukát, 2005). 

Forskningsintervjuer handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2010) om att 

försöka förstå och få en uppfattning om den intervjuades erfarenheter och hur den intervjuade 

tänker och känner. Utifrån vårt syfte har vi kommit fram till att intervjuer passar vår studie 

bäst då vi är ute efter att ta del av om pedagogernas tankar och erfarenheter kring sitt arbete 

med att främja utvecklingen av barns kommunikation. 

 

5.2 Kvalitativ forskningsintervju 
 

Vi har under arbetets gång blivit inspirerade av den kvalitativa forskningsintervjun som tas 

upp i Kvale och Brinkmann (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt för oss att 

”förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 

erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Det är den som intervjuas som skall finnas i centrum och 

det är hans eller hennes sätt att förstå omvärlden som intervjuaren skall försöka få skapa en 

förståelse för och försöka beskriva. För intervjuare är det också viktigt att registrera och tolka 

det som individen säger och på vilket sätt det sägs dvs. tolka tonfall, kroppsliga uttryck och 

ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 2009 & Trost, 2010). Vi har i våra intervjuer haft ett 

sådant förhållningssätt där vi har haft individen i fokus och vi har försökt att lägga undan våra 

egna teorier och tolkningar. Det är viktigt som intervjuare att tänka på att den kvalitativa 

forskningsintervjun ger oss en viktig återkomst till individers upplevelser av den värld de 

lever i (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna menar att forskningsintervjun är ett 

professionellt samtal som bygger på vardagslivets samtal där samspel uppstår mellan 

intervjuare och den intervjuade. I en intervju skapas ett utbyte av kunskap och åsikter mellan 

två personer som samtalar om något som intresserar dem båda. Vi har i våra intervjuer 

försökt att hålla oss till ett professionellt samtal där vi har ett tydligt syfte med vår intervju. 

Men vi har ändå försökt att få känslan av ett vardagligt samtal där atmosfären skall kännas 

avslappnad både för den som intervjuar och den intervjuade, eftersom vår studie utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv där samtalet och samspelet är två väsentliga delar.  

 

Vi har valt att använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide med några frågeområden 

(bilaga 1). Genom att använda sig av en intervjuguide får vi enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) en mängd beskrivningar utifrån hur den intervjuade tolkar de olika frågeområden som 

vi har valt. Efter att intervjuaren har samlat in sina data för studien handlar det enligt Trost 

(2010) om att bearbeta dem, analysera dem och tolka dem till ett resultat. 

 

5.3 Urval    
 

Urvalet i en intervjustudie kan ske på många olika sätt då det inte finns några speciella regler 

för hur urvalet skall gå till (Svenning, 2003). Vi valde att intervjua fyra verksamma 

förskollärare från tre olika förskolor som var belägna i norra delen av Sverige där vi gjorde 

vår studie. Vi valde dessa informanter då vi i vårt syfte vill beskriva förskollärares 

erfarenheter. Dessa förskollärare hade 16 till 28 års yrkeserfarenhet inom förskolan. Två av 

dem arbetar med barn mellan 1-6 år, en av dem arbetar med barn mellan 3-6 år och den fjärde 

arbetar med barn mellan 1-2 år. I början av vår studie hade vi fem informanter från fyra olika 

förskolor som skulle medverka, men i ett sent skede fick vi ett återbud. Enligt Stukát (2005) 
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finns det ingen regel för hur stort ett bortfall får vara för att resultatet fortfarande skall ses 

som tillförlitligt. Kvale och Brinkmann (2009) har kommit fram till att vid användning av 

kvalitativa intervjuer bör forskaren intervjua så många informanter som krävs för att besvara 

sitt syfte. Författarna menar också att det är svårt att göra tolkningar av intervjuerna om 

forskaren har för få intervjuer likaväl som att forskaren har för många intervjuer.  

 

För att få en variation har vi gjort vårt urval av informanter genom att gå in på kommunens 

hemsida, där vi har valt några förskolor utifrån olika områden inom kommunen. Vi valde att 

ta kontakt med flera olika förskolor och olika avdelningar för att skapa en variation bland 

informanterna och för att få fram olika tankar och erfarenheter kring vårt ämne. Trost (2010) 

menar att vid kvalitativa studier vill forskaren få fram en så pass stor variation som möjligt 

och inte intervjua flera likartade informanter. Vi ville undvika att intervjua flera förskollärare 

från en och samma avdelning eftersom de fanns en risk att få mindre variation i 

intervjusvaren. När vi kontaktade dessa förskolor frågade vi efter förskollärare som i sin tur 

fick en förfrågan om att medverka i vår studie. De förskollärare som var intresserade och ville 

medverka fick möjlighet att delta. Vi valde att gå tillväga på det här sättet eftersom vårt syfte 

berör kommunikation i förskolan. Skulle vi däremot haft någon speciell inriktning t.ex. 

tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i vårt syfte, då hade vi behövt välja 

ut förskollärare som arbetar med den inriktningen.  

 

5.4 Etiska överväganden    
 

Det finns fyra grundläggande individskyddskrav (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002) som måste följas inom forskningen. 

Dessa fyra krav kallas samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna för att skydda den 

enskilda individens rättigheter. I samtyckeskravet ingår det att informanten själv får 

bestämma över sin medverkan i studien. Deltagandet i vår intervjustudie har varit frivillig och 

informanterna har haft möjlighet att avbryta sitt deltagande när helst hon har velat. 

Informanterna har rätt till att avbryta sitt deltagande när de vill (Stukát, 2005; Kvale & 

Brinkmann, 2009 & Trost, 2010). Nyttjandekravet innehåller regler om hur det insamlade 

materialet bör användas. Stukát (2005) och Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att de 

insamlade materialet skall behandlas konfidentiellt och skall inte vara tillgänglig för annan 

bearbetning eller forskning. Vårt insamlade material är inte tillgängligt för annan bearbetning 

eller forskning. Konfidentialitetskravet innebär att informanternas identitet ska vara anonyma 

gentemot utomstående personer genom hela studiens process. Informanterna har rätt till sin 

egen integritet och sin egen värdighet under studien gång och det gäller under hela processen 

(Stukát, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009 & Trost, 2010). Vi har i vår studie sett till att 

samtliga deltagares identitet är skyddade i redovisningen av rapporten genom att inte uppge 

namn, förskola, ort eller kommun. Utifrån informationskravet har informanterna rätt att få ta 

del av information som berör studien. Precis som Stukát (2005) och Kvale och Brinkmann 

(2009) rekommenderar har vi informerat informanterna vilka vi är, våra namn, vilken 

institutionsanknytning vi tillhör, studiens syfte och deras rättigheter inför denna studie samt 

hur resultaten kommer att användas och presenteras i studien.    

 

5.5 Genomförande  
 

Vår första kontakt med informanterna skedde via telefon. Informanterna fick information om 

studiens syfte och sina rättigheter utifrån de forskningsetiska principerna som vi skall följa 
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för att genomföra vår studie. Under samtalet kom vi överens om tid och plats inför 

kommande intervjuer. Vi bokade 1 timme med varje pedagog för att ha en god marginal. 

Efter samtalet skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 2) via e-post till alla som skulle 

medverka. Brevet innehöll information dels om det vi tog upp muntligt via telefon men även 

våra personliga kontaktuppgifter i fall att någon av informanterna skulle behövt kontakta oss. 

Vi genomförde samtliga intervjuer på informanternas arbetsplats. Enligt Trost (2010) skall 

intervjun ske på en plats där informanten känner sig trygg. Författaren påpekar att de flesta 

platser har sina för- och nackdelar. Samtliga informanter ville genomföra intervjun på sin 

arbetsplats. Alla intervjuer spelades in på mobiltelefon/mp3 med informanternas samtycke. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2010) finns det både för- och nackdelar med 

att spela in ett intervjutillfälle. De fördelar som författarna ser är att intervjuaren kan lyssna 

till ordval och tonfall flera gånger efteråt, intervjuaren kan också skriva ut intervjun och läsa 

vad som ordagrants sagts. Författarna anser att intervjuaren kan koncentrera sig mer på 

frågorna och det informanten svarar under intervjun. De nackdelar som Trost (2010) tar upp 

med att spela in intervjun är att det tar tid att lyssna igenom intervjun och att spola bandet 

fram och tillbaka för att leta rätt på detaljer. Författaren påpekar också att detaljer som gester 

och mimik går förlorade när intervjuaren spelar in med bandspelare.  

 

Innan vi genomförde våra intervjuer arbetade vi fram en halvstrukturerad intervjuguide med 

olika frågeområden och förslag till frågor som svarar upp mot vårt syfte och våra 

frågeställningar. Innan vi börjar konstruera en intervjuguide är det viktigt enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) och Trost (2010) att vara påläst inom ämnesområdet, ha formulerat ett 

tydligt och klart syfte men även att ha erfarenheter från den miljö där undersökningen skall 

genomföras. Innan vi började med vår intervjuguide hade vi kommit fram till ett klart och 

tydligt syfte och klara och tydliga frågeställningar. Vi har i vår bakgrund genomfört en 

grundlig litteraturgenomgång kring vårt valda ämne. Vi har egna erfarenheter från den miljö 

där undersökningen skall genomomföras från våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningar 

och våra tidigare yrkeserfarenheter. Precis som Kvale och Brinkmann (2009) och Trost 

(2010) har vi använt oss av öppna, enkla och raka frågor i vår intervjuguide för att underlätta 

för intervjuaren och den intervjuade. Vi hade tänkt på att inte använda oss av flera frågor i en 

fråga eller att använda oss av negationer. Vi valde det här sättet för enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) och Trost (2010) skall en intervjuguide bestå av raka och enkla frågor för 

att underlätta för intervjuaren att intervjua. Genom att använda sig av en halvstrukturerad 

intervjuguide kan intervjuaren enligt Stukát (2005) komma längre och djupare i intervjun 

genom att ställa följdfrågor av typen, Kan du berätta mer?,  Har jag förstått dig rätt…?. Vi 

har i vår intervjuguide använt oss av följdfrågor både för att en uppfattning om den 

intervjuades tankar och erfarenheter men också för att skapa ett samspel. Precis som Stukát 

(2005) beskriver att denna typ av följdfrågor skapar ett samspel mellan intervjuaren och den 

som intervjuas och intervjuaren får på så sätt också möjlighet till mer omfattande svar. Vi har 

också använt vår intervjuguide på ett sådant sätt som Kvale och Brinkmann (2009) och Trost 

(2010) tar upp, att använda frågeområdena i den ordning som passar sig bäst under intervjun 

och på så sätt ta fasta på det den intervjuade berättar för oss. 

 

Vid samtliga intervjutillfällen var vi två aktiva intervjuare som deltog samt informanten. 

Trost (2010) ser fördelar med att vara två intervjuare eftersom intervjuarna kan ge stöd åt 

varandra och därmed få ut en större informationsmängd. Dock påpekar författaren att 

intervjuarna bör vara väl samspelta för att kunna stötta och komplettera varandra genom hela 

intervjun. Vid varje intervjutillfälle var det en av oss som höll i intervjun medan den andre 

fyllde i med eventuella följdfrågor och förde anteckningar genom att skriva ner nyckelord 
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kring informantens eventuella reaktioner under intervjun t.ex. kroppsspråk, mimik och gester. 

Trost (2010) menar att informanten kan uppleva det störande om intervjuaren antecknar 

under intervjuns gång och om intervjuaren bara antecknar lite kan de uppfattas misstänksamt 

när anteckningarna väl görs. Trots de nackdelar som finns med att anteckna under intervjun 

ansåg vi att de skulle ge oss en mer omfattande bild av informanternas tankar och 

erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2010) ser dock fördelar med att föra 

anteckningar direkt efter intervjun ägt rum eftersom intervjuaren då kan skriva ned om 

informanten reagerar på något speciellt sätt vid någon fråga, preliminära tolkningar eller 

dylikt. Vi har också fört anteckningar och reflekterat tillsammans efter varje intervjutillfälle 

för att få så tillförlitligt material som möjligt. Intervjuerna varade i 30-40 minuter. 

 

Pedagogerna som medverkade visade engagemang och ett stort intresse för vår studie och de 

var villiga att svara på alla våra frågor. Under intervjuerna visade vi engagemang, intresse 

och respekt gentemot de informanterna berättade och vi var noga med att ställa tydliga frågor 

för att skapa en uppfattning av de vi ville ta reda på. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

skapar intervjuaren en god kontakt med informanten genom att visa intresse, förståelse, 

lyssna uppmärksamt, visa respekt för det informanten berättar och genom att vara tydlig med 

vad intervjuaren vill ta reda på. Vidare påpekar författarna hur viktigt de är att lyssna aktivt 

på det informanten berättar för att på så sätt komma vidare i intervjun och därmed ställa 

lämpliga följdfrågor. Det är minst lika viktigt att lyssna aktivt som att behärska fråge-

tekniken. Under varje intervjutillfälle har vi precis som Kvale och Brinkmann (2009) haft ett 

professionellt samtal med informanterna, där vi också försökte att skapa en atmosfär som var 

avslappnad för alla parter. Vi har under våra intervjutillfällen haft i åtanke att inte vara rädd 

för den tystnad som kan uppstå i en intervju, istället har vi använt tystnaden för att fundera 

hur vi skall gå vidare i intervjun utan att stressa fram nya frågor. Det är enligt Trost (2010) 

viktigt som intervjuare att inte vara rädd för tystnaden som kan uppstå under en intervju. 

Istället skall vi tänka på att tystnaden kan vara skön både för den intervjuade och för den som 

intervjuar. Tystnaden ger också möjlighet för de inblandade att få fundera och tänka kring det 

vi precis samtalat om och hur vi ska komma vidare. 
 

5.6 Bearbetning av data  
 

Vi har inspirerats av Svenning (2003) och Kvale och Brinkmanns (2009) kodning och 

meningskodning vid vår bearbetning och analys av data. Kodning handlar enligt Svenning 

(2003) om att forskaren ”sätter etiketter” (s. 160) och skapar begreppskategorier. Den 

kvalitativa kodningen är en cyklisk process dvs. att materialet läses om och om igen. 

Forskaren får nya infallsvinklar efter varje genomläsning. Första steget i vår bearbetning av 

data var att vi lyssnade igenom intervjuerna för att sedan transkribera dem ordagrant. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) handlar transkribering om att ändra från en form till en annan. 

Vid transkriberingen av vårt insamlade material delade vi upp intervjuerna på oss två. Vi 

transkriberade två intervjuer var. Till vår analys använde vi oss av både transkriberingarna 

och anteckningarna som vi gjort under och efter intervjuerna. Anteckningarna skrevs ut av 

den personen som hade fört anteckningarna. Utifrån intervjumaterialet kan forskaren enligt 

Svenning (2005) göra en öppen kodning som innebär att forskaren läser igenom materialet ett 

antal gånger med ett öppet sinne, för att på så sätt få en känsla av materialets helhet, även för 

att söka efter mönster, ansatser och sätta etiketter där det går. Vi valde att läsa alla intervjuer 

var för sig för att få en första överblick och en helhetskänsla över materialet. Sedan läste vi 

igenom intervjumaterialet ett flertal gånger utifrån våra frågeområden för att hitta mönster i 

materialet. Under denna process sorterade vi bort allt material som var oväsentligt för 
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studien. Vid denna kodning använde vi oss av färgpennor för att tydliggöra kodningen, där 

röd färg illustrerade första frågeområdet, blå färg illustrerade andra frågeområdet och grön 

färg illustrerade tredje och sista frågeområdet. Därefter delgav vi varandra våra kodningar 

och tolkningar för att se våra likheter och skillnader i materialet. För att därmed kunna skapa 

oss en uppfattning om vår intervjuguide mäter det den är avsedd att mäta.  

 

För att komma djupare in i vårt material valde vi att sortera våra kodningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009) genom att använda oss av en tankekarta utifrån varje frågeområde och 

varje intervju. Därefter gick vi igenom tankekarta för tankekarta och gjorde en 

sammanfattning med begrepp för varje frågeområde. Utifrån dessa begrepp och koder som vi 

fått fram försökte vi finna likheter och skillnader i intervjumaterialet utifrån vårt syfte och 

frågeställningar (Svenning, 2003 & Kvale & Brinkmann, 2009). Det sista steget i vår 

bearbetning handlade om att vi letade efter centrala kategorier i intervjuerna utifrån de olika 

frågeområdena, därmed minskade de långa intervjuuttalanden till korta kategorier (Svenning, 

2003 & Kvale & Brinkmann, 2009). Sedan ställde vi tillsammans frågor till kategorierna 

utifrån vårt syfte t.ex. Uppfyller denna kategori vårt syfte?. Avslutningsvis knöt vi ihop våra 

centrala kategorier i ett beskrivande resultat med förstärkande citat. De kategorier som 

framkom i resultatet är: verbal- och icke-verbal kommunikation, olika kommunikationssätt, 

pedagogens roll, vardagssituationer, samtalet, olika uttryckssätt för kommunikation samt 

kommunikation och samspel. 

 

6 Resultat  
 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa det resultat som kommit fram under intervjuerna. 

Svaren är kategoriserade efter tre huvudrubriker och underrubriker utifrån våra 

frågeställningar:  

 

 Hur förstår förskollärarna begreppet kommunikation? 
- Verbal- och icke-verbal kommunikation 

- Olika kommunikationssätt 

 

 Hur arbetar förskollärarna för att stödja och stimulera barns kommunikation? 

- Pedagogens roll 

- Vardagssituationer 

- Samtalet 

- Olika uttryckssätt för kommunikation 

 

 Vilken betydelse har kommunikation för barns utveckling och lärande? 

- Kommunikation och samspel 

 

I resultatet har vi använt oss av fiktiva namn på informanterna: Astrid, Lisa, Maria och Siv. 

 

Trost (2010) menar att om den som utför studien vill använda citat i sitt resultat från någon av 

intervjuerna bör citatet skrivas om, självfallet utan att förvränga de som är sagt och självfallet 

skall de framkomma att citatet är omformulerat från talspråk till skriftspråk. I vårt resultat har 

vi använt oss av citat som vi har omformulerat från talspråk till skriftspråk.    
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6.1 Hur förstår förskollärarna begreppet kommunikation? 

 
Verbal- och icke-verbal kommunikation 
 

Samtliga förskollärare uppfattar att begreppet kommunikation bl.a. handlar om den verbala 

kommunikationen mellan människor. Den verbala kommunikationen handlar om tal och 

språk och att förmedla sig till andra i sin omgivning. De ser kommunikation som ett samspel 

där två eller flera människor interagerar med varandra genom att samtala och lyssna på 

varandra. Exempelvis säger Lisa såhär ”Det är två eller fler människor som integrerar med 

varandra”. De andra förskollärarna förde ett liknande resonemang som Lisa. Astrid, Lisa och 

Maria tar upp den icke-verbala kommunikationen, de lyfter fram kroppsspråket som en del av 

begreppet kommunikation. Enligt dem innefattar kroppsspråket ett sätt att kommunicera utan 

att använda verbala ord. Istället använder vi vår egen kropp för att förmedla ett budskap t.ex. 

genom mimik och gester. Maria säger såhär ”att barn som saknar det verbala språket 

använder sig av sitt kroppsspråk för att kunna kommunicera med sin omvärld”. 

 
Begreppet kommunikation det är då vi pratar med varandra, men det handlar även om att 

kunna vara lyhörd och helst med barnen de har så många kloka saker att kommunicera 

om. (Siv) 

 
Olika kommunikationssätt 
 

Samtliga förskollärare tog upp bilder i olika former som ett kommunikationssätt för att 

förstärka den verbala kommunikationen. Exempelvis säger Lisa såhär ”Det finns olika sätt att 

kommunicera på /…/ bilder kan vi använda för att förstärka den verbala kommunikationen”. 

Astrid, Lisa och Maria tar upp om symboler som ett kommunikationssätt för att förstärka den 

verbala kommunikationen. Astrid menar att ”Kommunikation är även alla symboler som 

finns i vår omgivning t.ex. vägskyltar”. Lisa och Maria har ett liknande resonemang kring 

symboler som Astrid. Astrid, Lisa och Maria tar också upp att rita och måla är ett annat sätt 

att kommunicera på. Maria uttrycker det såhär ”Genom att måla kan vi uttrycka vad vi känner 

och tänker”. Astrid och Maria beskriver drama som ett sätt att kommunicera genom att 

uttrycka känslor och gester med sin egen kropp. Maria säger såhär ”Drama är ett språk som i 

sin tur är ett sätt att uttrycka sig på”. Maria tar också upp att dator är ett kommunikationssätt 

som vi kan använda oss av för att förmedla oss till andra. Skriva är ett annat sätt att 

kommunicera som vi använder oss av i form av skrivna ord menar Astrid. Lisa och Maria 

lyfter fram tecken som stöd som ett sätt att kommunicera med sin omgivning. Förskollärarna 

menar att tecken som stöd är ett användbart verktyg för att förmedla sina tankar och känslor. 

Maria uttrycker det såhär ”Tecken som stöd är ett bra sätt att kommunicera på då vi inte har 

det verbala språket”.  

 

6.2 Hur arbetar förskollärarna för att stödja och stimulera barns kommuni-
kation?  

 

Pedagogens roll 
 

Samtliga förskollärare i denna studie anser att deras roll är en viktig del i arbetet med att 

stödja och stimulera barns kommunikation i förskolan. Astrid och Siv uttrycker att de som 

pedagoger är förebilder för barnen i förskolan och därför är det viktigt att tänka på hur och 
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vad vi kommunicerar. Lisa och Maria uttrycker aldrig begreppet förebild under intervjun men 

de har liknande tankar som Astrid och Siv.  

 
Det är viktigt att tänka på att vi är positiva och förstående som pedagogisk ledare då 

barnen tar efter mycket av det vi säger och gör. Därför måste kommunikationen mellan 

oss vuxna fungera innan det kan fungera bra mellan barnen eftersom vi är förebilder för 

barnen i förskolan. (Astrid) 

 

Alla förskollärarna beskriver hur betydelsefullt deras medvetenhet är kring sin egen 

kommunikation i arbetet med barnen. De lyfter fram vikten av att vara medveten om vilka 

ord och begrepp de använder i sitt arbete med barns kommunikation, för att på så sätt skapa 

en enkel och tydlig kommunikation. Lisa i sin tur, uttrycker det såhär:  

 
Jag är ändå ganska medveten hela tiden om hur jag pratar med barnen  /…/ kan du hämta 

den där i översta lådan eller ta den där röda grejen  /…/ eller att jag säger nu tar vi första 

skon och nu tar vi den andra eller nu tar vi höger eller vänster. (Lisa) 

 

Astrid och Maria berättar att de i sitt arbetslag arbetar med gemensam reflektion kring sitt sätt 

att kommunicera med barnen bl.a. hur de pratar med barnen eller vilka ord och begrepp de 

använder. De menar att de utvecklas som pedagoger genom att reflektera med sitt arbetslag. 

Exempelvis säger Maria såhär ”Det är viktigt att reflektera med sina kollegor och att vi kan se 

kritiskt på varandra genom att ställa reflekterande frågor så som, Hur tänkte du när du sa så 

där?, Kan du säga det på något annat sätt?”. Som vi kan se i Marias uttalande handlar 

förskollärarnas reflektion om att bli medveten om sitt sätt att arbete med barnens 

kommunikation och på så sätt stödja och stimulera deras kommunikation. Astrid och hennes 

arbetslag använder sig av dokumentation i sitt arbete. De använder sig av videoinspelning, 

där de filmar sig själva i samlingen för att sedan reflektera tillsammans och få en uppfattning 

om hur de kommunicerar med barnen. Det här gör de för att bli medvetna om sitt sätt att 

kommunicera och kan då utveckla sitt arbetssätt med att stimulera och främja barns 

kommunikation. 
 

Språket är levande och förändras så är det även med kommunikationen. Det är viktigt att 

vara tydlig i de begrepp vi använder oss av för det finns många olika sätt att säga samma 

sak dvs. synonymer. Det är viktigt att vi som pedagoger är tydliga och tänker på hur vi 

använder språket. (Astrid) 

 

Samtliga förskollärare anser att det är viktigt att visa sitt intresse för det barnen berättar och 

att prata mycket med barnen för att stödja och stimulera deras kommunikation. De poängterar 

vikten av att arbeta med barns kommunikation genom att lyssna och utgå från barnen och 

deras erfarenheter, intressen, fantasi och kunskaper. De anser att det är betydelsefullt som 

förskollärare att vara lyhörd och uppmärksam på hur och vad barnen kommunicerar, för att 

på så sätt skapa sig en uppfattning om alla barns tankar och funderingar. Genom att utgå från 

barnen stimuleras deras lust till att kommunicera med andra menar förskollärarna. 

Exempelvis så säger Lisa såhär: 

 
Det är viktigt att vi visar intresse för det barnen säger genom att vi tar till oss de barnen 

berättar och arbetar utifrån deras intressen. (Lisa)  
 

Astrid och Siv anser att det är viktigt att ta sig tid till att kommunicera med barnen i förskolan. 

För att skapa denna tid menar pedagogerna att verksamheten måste organiseras på ett sådant 



27 

 

sätt att tid ges till kommunikation. Exempelvis säger Siv såhär ”Vi prioriterar att ge barnen 

tid till att kommunicera med varandra i olika situationer”. En annan del som de tar upp är att 

dela upp barngruppen på ett sådant sätt att alla barn får möjlighet till att synas och höras och 

på så sätt får barnen stöd och stimulans i sin kommunikation. Astrid och Maria anser att 

förskolläraren har en viktig uppgift att skapa trygghet i verksamheten för att på så sätt 

stimulera och stödja barns kommunikation. De menar att om barnet känner trygghet i 

verksamheten bidrar det till att barnet törs ta för sig mer och det i sin tur leder till fler 

kommunikationstillfällen.  
 

Vi brukar dela grupperna så att det blir mera plats för enskilda barn och att de får höras 

mer, risken finns annars att de försvinner i stora grupper. En del är väldigt tystlåtna och 

vågar först prata när de är i små grupper. (Astrid) 

 
Vardagssituationer 
 

Samtliga förskollärare beskriver vardagssituationer som naturliga kommunikationstillfällen i 

den dagliga verksamheten inom förskolan. Dessa vardagssituationer innefattar mat-

situationen, påklädning, vilan, blöjbyte, samling och leken. Matsituationen är enligt dem ett 

bra tillfälle för att stimulera barns kommunikation, både mellan barn och förskollärare och 

barnen emellan. Vid dessa situationer finns det både tid och möjlighet till att sitta ner och 

kommunicera i lugn och ro. Här får barnen möjlighet att kommunicera genom att be någon 

skicka mat eller prata om vad som har hänt under dagen menar förskollärarna. Exempelvis 

säger Lisa såhär ”I matsituationen finns det tid för barnen att prata i lugn och ro och få träna 

på att vänta på sin tur”.  

 
Matsituationen är organiserad på ett sådant sätt att det är lugn och ro och bra med 

möjligheter att diskutera och prata med varandra. (Astrid) 
 

Samtliga förskollärare beskriver påklädningen som ett bra tillfälle att stödja och utveckla 

kommunikationen hos barn. Kommunikationen handlar mycket om att använda olika begrepp 

och i vilken ordning påklädningen skall ske t.ex. första skon, andra skon, ett par vantar, höger 

sko, en tröja eller en mössa. Maria menar också att vilan och blöjbyten är bra 

kommunikationstillfällen. Förskolläraren kommunicerar med barnen genom att sätta ord på 

det som händer och sker t.ex. nu ska vi byta blöja eller nu tar vi av dig strumporna, eller att 

sätta ord på känslor som nu är du trött och ledsen.  

 
Vi kommunicerar i varje rutinsituation /…/ när vi klär på barnen säger vi nu tar du på dig 

din socka, nu tar du på dig din sko och vilken ordning vi ska klä på sig /…/ även vid 

matsituationen kommunicerar vi. (Siv) 

 

Astrid, Lisa och Siv menar att kommunikationen som uppstår i en samling med barnen 

handlar mycket om att låta barnen få berätta, lyssna på varandra och prata en i taget. För att 

skapa dessa kommunikationstillfällen i arbetet med barnen använder sig förskollärarna av 

t.ex. namnlappar, dagens stjärna/veckans kompis, berätta om en egen bok, flanosagor, läsa, 

sång, rim och ramsor. Lisa berättar att de använder sig av namnlappar och dagens 

stjärna/veckans kompis på samlingen. Lisa i sin tur, uttrycker det såhär: 

 
Barnen får en och en komma fram och sätta upp sin egen namnlapp på en tavla och får 

sedan berätta t.ex. vilket favorit godis barnet har. Vi använder oss av dagens stjärna eller 

veckans kompis i samlingen och barnet får då vara i fokus under en dag eller under en 
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hel vecka t.ex. genom att ta med sig en sak hemifrån som barnet får visa och berätta om 

för de andra barnen, bestämma om de vill ta mat först eller gå först i ledet på en utflykt. 

(Lisa) 

 

Lisa menar att hon stärker barnets självförtroende genom att sätta han eller henne i fokus och 

därmed vågar barnet prata inför andra. Siv beskriver att de i sitt arbete med barns 

kommunikation använder sig av flanosagor och att berätta om en egen bok i samlingen. 

Exempelvis säger Siv ”Att barnen vågar prata inför andra då de känner en trygghet i gruppen 

och det i sin tur stärker barnens självförtroende”. Samtliga förskollärare läser, sjunger och 

använder sig av rim och ramsor vid samlingen för att stimulera barns kommunikation. När de 

läser böcker för barnen kommunicerar de tillsammans kring texten och bilderna i böckerna. 

Ur intervjuerna framkommer det att förskollärarna använder böcker som ett sätt att stödja och 

stimulera barns kommunikation.  
 

Astrid och Siv nämner leken som en vardagssituation där kommunikationstillfällen uppstår 

mellan barnen men även mellan barnen och förskollärarna. Astrid menar att i uteleken får 

barnen möjlighet att tillsammans leka och utveckla sin kommunikation via leken. Siv tar upp 

om rollekens betydelse för barns kommunikationsutveckling. Hon menar att i rollekar får 

barnen möjlighet till att kommunicera och gör sin röst hörd kring vem som skall ha vilken 

roll, hur leken skall gå till och hur leken skall fortgå. För att stödja och stimulera barnens 

kommunikation i rollekar, har Siv inhandlat olika material för att barnen skall ha möjlighet 

att utveckla sina rollekar och därmed även sin kommunikation. Siv säger att ”Vi har inhandlat 

utklädningskläder för att barnen ska ha möjlighet att leka olika rollekar tillsammans”. Spela 

spel och att lägga pussel är andra exempel där kommunikation utvecklas menar Siv. Här får 

barnen enligt Siv kommunicera kring spelregler, turtagning, siffror, räkna, färg och form. Siv 

uttrycker det såhär: 

 
Barnen spelar mycket UNO och även vanlig kortspel /…/ det handlar mycket om att 

kommunicera om färger, siffror och att räkna. (Siv) 

 

Samtalet 
 

Samtliga förskollärare poängterar samtalet som en viktig del i deras arbete med att stödja och 

stimulera barns kommunikation i förskolan. Astrid, Lisa och Siv berättar hur viktigt det är att 

lyssna och visa intresse för det barnen berättar genom att ställa öppna frågor till barnen och 

därmed få barnen att berätta mer hur de tänker och känner i olika situationer. Dessa frågor 

kan handla om att be barnet berätta mer, Vad hände... ?  eller Hur tänker du…?. Maria menar 

att när vi arbetar med de yngre barnen är det viktigt att vi vid samtal sätter ord på det som 

sker runtomkring barnet men också sätta ord på de känslor som barnet visar. Maria säger att 

”Vi försöker göra kommunikationen med de yngre barnen så tydligt som möjligt genom att 

använda tecken till vissa ord t.ex. äta eller glad”.  

 
Samtalet är det som är absolut viktigaste tycker jag… det är nyckeln till allt! Det är också 

viktigt som förskollärare att ställa öppna frågor till barnen för att barnen skall få fatt på 

sina känslor och tankar. Det är vikigt att barnen i förskolan får chans till att kommunicera 

/…/ Frågor är gåvor! (Astrid) 

 

Förskollärarna tar upp olika sätt att använda sig av samtalet för att inspirera barns 

kommunikation. Astrid och Lisa använder sig av barnintervjuer för att stödja och stimulera 

barnens kommunikation. Exempelvis säger Astrid såhär ”Vi använder oss av intervjuer där vi 
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frågar barnen olika saker t.ex. vad de skulle göra om de fick bestämma”. Som vi kan se i 

Astrids uttalande handlar det om att via intervjuerna ge barnen möjlighet till att kommunicera 

tillsammans med förskolläraren. Lisa berättar att de arbetar med olika teman, i dessa teman 

arbetar de på ett sådant sätt att barnen får möjlighet att samtala kring olika ämnen t.ex. hur vi 

kan bygga ett hus. Siv berättar att de i hennes arbetslag arbetar mycket med att dokumentera 

det barnen gör genom att ta bilder, observera och anteckna. Sedan använder de materialet 

som ett underlag i samtalet med barnen och därigenom stimulerar och stödjer de barnens 

kommunikation. I dessa samtal får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar. 

Siv uttrycker det såhär: 

 
Vi tar mycket bilder t.ex. då barnen leker /…/ då kan barnen få berätta utifrån bilderna 

vad de gör i den här bilden, vad de leker och får på så sätt både kommunicera och 

komma ihåg vad som händer på bilden. (Siv) 

 

Astrid och Lisa tar upp hur viktigt samtalet är vid en konflikt. De stödjer och stimulerar 

barnen att använda samtalet för att finna en lösning istället för att lösa konflikten 

handgripligen. Förskollärarna stödjer barnens kommunikation genom att ställa frågor till 

barnen så som, Vad hände?, Hur kände du då? eller Hur tror du att han eller hon kände sig 

då?. Exempelvis säger Lisa såhär ”Vi försöker vara ett stöd för barnen i deras konflikter 

genom att hjälpa dem att prata med varandra om vad som har hänt /…/ vi försöker få dem att 

själva komma fram till lösningar”. Astrid menar att barnen på det här sättet får 

kommunikativa verktyg för att själva klara av att lösa konflikter och därmed ökar barnens 

självkänsla.  

 
Vi lägger jättemycket tid på att jobba med kommunikation kring konflikter och att 

barnen lär sig att det är viktigt att reda ut konflikter och missförstånd genom att prata 

med varandra. (Astrid) 

 

Astrid lyfter fram hur viktigt det är att bekräfta och ge beröm till barnen för hur de 

kommunicerar tillsammans i en konflikt eller då de hjälper varandra. Därmed menar Astrid 

att de uppmuntrar barnen till att kommunicera med varandra, ”Vi försöker berömma barnen 

att de löser konflikter själva och att de bryr sig om varandra, pratar och att de odlar den här 

dialogen sinsemellan” (Astrid). 

 

Olika uttryckssätt för kommunikation  
 

Förskollärarna arbetar med olika uttryckssätt för att stödja och stimulera barns 

kommunikation. Astrid, Lisa och Maria påpekar att det är viktigt som förskollärare att hjälpa 

alla barn att finna sitt sätt att kommunicera på för att på så sätt stödja och stimulera alla barns 

kommunikation. Maria menar att ”De barn vi har är för små för att själva kunna hitta sitt sätt 

att uttrycka sig på. Därför måste vi se till att erbjuda barnen flera olika kommunikationssätt”. 

Ett av uttryckssätten är kroppsspråket där Astrid, Lisa och Maria menar att barnen måste få 

träna på att tyda andras kroppsspråk för att kunna kommunicera både med sitt eget 

kroppsspråk och att läsa av andras kroppsspråk. Barnen får stöd av förskollärarna att tyda 

andra barns kroppsspråk i situationer som sker här och nu. Exempelvis Lisa säger såhär Jag 

hjälper barnen att tyda varandras kroppsspråk genom att t.ex. fråga vad tror du att det betyder 

då Kalle skakar på huvudet när du gör så där?”. Astrid, Lisa och Maria poängterar att det är 

extra viktigt att de vid en kommunikation uppmärksammar kroppsspråkets hos de tystlåtna 

barnen eller barn som inte har det verbala språket. De poängterar dock att de i sin verksamhet 
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inte arbetar medvetet med barns kroppsspråk genom planerade aktiviteter. Exempelvis så 

säger Maria såhär:  

 
Det som är svårt med småbarn är att de inte har det verbala språket /…/ med småbarn 

måste vi fånga någonting annat du måste se kroppsspråket och du måste läsa av det och 

det är kommunikation på ett helt annat sätt /…/ det krävs något helt annat av mig som 

pedagog att verkligen uppmärksamma kroppsspråket. (Maria) 
 

Lisa och Siv menar att bildförstärkning är ett bra kommunikationssätt. Lisa anser att bilderna 

de arbetar med förstärker och tydliggör det verbala orden t.ex. bilder på vilken ordning 

barnen skall klä på sig dvs. bilder på byxa, jacka, mössa, skor och vantar. Lisa säger att 

”Bilder är bra för de yngre barnen då de själva kan se på bilderna och följa instruktionerna 

som bilderna illustrerar”. Därigenom menar Lisa att det sker en kommunikation mellan 

barnet och bilderna. Siv i sin tur använder bilder tillsammans med barnen för att stimulera 

barnen att kommunicera med varandra om vad som händer och sker på bilden t.ex. en bild på 

barnen då de leker. Lisa beskriver också hur hon arbetar med bilder som en social berättelse. 

Hon ritar en serie med olika händelser från början till slut, på vad som skall inträffa eller vad 

som redan har inträffat. Exempelvis säger Lisa såhär ”Dessa sociala berättelser kan användas 

för hela barngruppen om vi t.ex. ska ta bussen till staden /…/ vi kan rita en serie om vilka 

följderna kan bli om vi inte uppför oss och en serie om hur vi ska uppföra oss”. Lisa menar 

att sociala berättelser är speciellt bra för barn som har lite svårt att kommunicera och förstå 

det verbala språket. En del barn behöver konkreta bilder för att förstå det verbala språket och 

för att klara av att kommunicera.       

 
Vi kan använda oss av sociala berättelser t.ex. om någon har slagit någon annan med en 

spade i huvudet. Då ritar vi en serie på ett papper där barnen leker tillsammans med glada 

munnar och sedan en bild där ett av barnen slår det andra barnet i huvudet med en spade 

och det andra barnet gråter. Sedan pratar vi med barnet om bilden och hur vi skulle ha 

kunnat göra annorlunda och ritar sedan den nya versionen. (Lisa) 

 

Lisa använder sedan denna sociala berättelse för att prata med barnen om vad som har 

inträffat och hur vi hade kunnat agera på ett annorlunda sätt för att få ett annat slut. 

Berättelserna kan de använda sig av om samma situation skulle uppstå igen eller i 

förbyggande syfte. 

 

Lisa och Maria arbetar med tecken som stöd och de anser att det här arbetssättet är ett bra 

kommunikationssätt för barn som behöver extra stöd i sin verbala kommunikation. Enligt 

dem kan det handla om små barn som ännu inte har det verbala språket, barn från andra 

länder med ett annat modersmål eller barn i behov av särskilt stöd. Tecken som stöd hjälper 

dessa barn att visa vad de tänker och känner och tecknet som barnen använder förstärker det 

verbala ordet, därmed stimuleras barnens kommunikation med andra. Maria säger såhär ”Att 

arbeta med tecken som stöd är jättebra för de små barnen för då får de ett sätt att 

kommunicera /…/ då de inte har det verbala språket”. Maria beskriver en vardagssituation i 

verksamheten, där tecken som stöd kan hjälpa de yngre barnens kommunikation t.ex. då 

barnet vill ha mjölk vid maten kan barnet använda tecknet för mjölk istället för att vänta in att 

förskolläraren skall fråga. Enligt Maria leder det till att barnet utvecklar sin kommunikation 

och självständighet då barnen får möjlighet att uttrycka vad de vill ha. Lisa arbetar med 

tecken som stöd i kombination med bildförstärkning dvs. en bild som föreställer en mössa, 

bilden har både ordet mössa, tecken för mössa och ordet mössa översatt på flera olika språk. 
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Lisa menar att bilderna ger barnen möjlighet till flera olika sätt att kommunicera på dvs. 

bilder, tecken och det skriva orden.  

 
   Vi arbetar med att betona mycket känslor för barnen genom att använda tecken som stöd 

t.ex. om jag är arg förstärker vi ordet arg genom att teckna det ordet. (Maria) 

 
6.3 Vilken betydelse har kommunikation för barns utveckling och lärande? 

 
Kommunikation och samspel 
 

Samtliga förskollärare anser att kommunikation och samspel har en stor betydelse för barns 

utveckling och lärande. Kommunikationen är något som barn utvecklar och lär sig genom att 

förskollärarna skapar möjligheter till kommunikation och samspel i verksamheten. De menar 

att barnen utvecklar och lär sig saker genom att kommunicera och samspela med varandra i 

alla situationer i förskolan t.ex. i leken, vid konflikter och vid matsituationer. Astrid, Lisa och 

Siv arbetar med att stödja barnen att hjälpa varandra t.ex. när ett äldre barn instruerar ett 

yngre barn att ta på sig skorna. De menar att deras arbetssätt stödjer och utvecklar barns 

kommunikation och lärande när barnen hjälper varandra i förskolan. Exempelvis Lisa säger 

såhär ”Om ett barn kommer och frågar mig, – Kan du hjälpa mig med att tejpa?, då kan jag 

säga, - Fråga Stina hon är jättebra på att tejpa”.  Astrid tar upp att barnen blir inspirerade av 

att hjälpa andra och att de utvecklar sin kommunikation och sitt lärande i samspelet med 

andra barn. Astrid tar också upp att barnet måste få en möjlighet att kommunicera med något 

annat barn eller en vuxen för att barnet ska kunna visa vad de lärt sig. Astrid uttrycker det 

såhär: 

 
Utan kommunikation hur vet vi då hur vi har lärt oss /…/ på något sätt är det 

kommunikationen som visar om vi har lärt oss någonting. Därför är det viktigt att vi ger 

barnen möjlighet att kommunicera med varandra i förskolan. (Astrid) 

 

Förskollärarna menar att barn lär sig av och med varandra i ett samspel där kommunikationen 

har en central roll. Astrid, Lisa och Siv menar att via kommunikation tillsammans med andra 

får barnen möjlighet att upptäcka olika sätt att tänka om samma fenomen. Genom att 

förskolläraren ställer öppna frågor till barnen får barnen både upptäcka sitt eget sätt att tänka 

kring fenomenet, men också andras sätt att tänka kring samma fenomen. Siv tar upp ett 

tillfälle då hon arbetar med olika flaggor och barnen sitter tillsammans och diskuterar om hur 

olika länders flaggor ser ut och vilken flagga som tillhör vilket land. Siv säger såhär ”Barnen 

säger… det här är Brasiliens flagga, nä säger ett annat barn det här är Brasiliens flagga”. I 

denna situation får barnen enligt Siv en möjlighet att upptäcka och skapa en medvetenhet om 

olika sätt att tänka och utveckla ett lärande tillsammans om hur olika flaggor ser ut. 

Exempelvis Siv uttrycker det såhär: 

 
De äldre barnen har arbetat mycket med bokstäver och är intresserade av vilken bokstav 

deras namn börjar på. Barnen samtalar kring vilken bokstav deras namn börjar på och 

vilken bokstav deras kompis namn börjar på och hur den ser ut. (Siv) 
 

Astrid beskriver att hon arbetar med att stödja och stimulera barns kommunikation i hennes 

barngrupp. Genom att barnen ofta får samtala och delge varandra sina kunskaper och 

erfarenheter och därmed sätter de ord på sina tankar.  Exempelvis så säger Astrid såhär: 
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Barnen i min barngrupp delger varandra sina erfarenheter och kunskaper via 

kommunikation t.ex. nu kommer Emma hem från en resa från Spanien och då kommer vi 

få höra en massa om den resan och det landet /…/ på det här sättet kommer vi alla lära 

oss en hel del om Spanien. (Astrid) 

 

Maria menar att för att barn skall klara av att fungera socialt i barngruppen och för att 

utveckling och lärande skall ske måste barnet kunna kommunicera med andra i sin 

omgivning. Här är det förskollärarens uppgift att hjälpa och stödja barns kommunikation med 

andra. Exempelvis säger Maria såhär ”För att barn ska kunna utvecklas och lära sig genom 

kommunikation måste barnet få stöd och stimulans från omgivningen”. Maria menar att om 

barnen kan kommunicera med andra kan de också söka kontakt med andra genom att ta 

kontakt med andra barn för att leka eller be någon kompis om hjälp. Det här leder i sin tur till 

att barnet får möjlighet till utveckling och lärande via kommunikation.  

 
Om ett barn vill söka kontakt /…/ vill vara med dig. Då måste barnet förmedla det 

budskapet på något sätt t.ex. genom att fråga. (Maria) 

 

7 Diskussion  
 

7.1 Metoddiskussion  
 

Utifrån vårt syfte valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi anser att det var ett bra 

val då vi ville ta reda på pedagogers tankar och erfarenheter kring deras arbete med att främja 

utvecklingen av barns kommunikation. I och med att vi använde oss av intervjuer fick vi ta 

del av informanternas erfarenheter och tankar kring vårt valda område. Precis som Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att intervjuer är en bra metod att använda sig av om forskaren vill 

få en uppfattning om människors tankar, erfarenheter och känslor.  

 

Vi anser att vårt urval svarar upp mot vårt syfte då alla våra informanter är utbildade 

förskollärare som är verksamma inom förskolan. Valet att skapa en variation bland 

informanterna var ett bra val då vi i intervjuerna fick varierande svar på våra frågeområden. 

Trost (2010) anser att det är viktigt med en stor variation av informanter vid kvalitativa 

studier för att skapa en variation i det insamlade intervjumaterialet. I vår studie fick vi ett 

bortfall trots det anser vi att våra fyra intervjuer besvarar vårt syfte. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att forskaren bör intervjua så många informanter som behövs för att besvara 

syftet med studien.  

 

Vi valde att utföra alla våra intervjuer på informanternas arbetsplatser. Trost (2010) menar 

också att en intervju bör genomföras på en plats där informanten känner sig trygg. Vi 

upplevde också att informanterna kände sig trygga och avslappnade under intervjuerna och 

det tror vi bl.a. kan bero på att vi valde att utföra intervjuerna på deras arbetsplatser. Vi valde 

att spela in samtliga intervjuer på mobiltelefon/mp3. Vilket vi anser är ett bra verktyg att 

använda sig av vid intervjuer eftersom vi upplevde att vi kunde lägga fokus på det 

informanten berättade för oss men även på vår intervjuguide. Kvale och Brinkmann (2009) 

och Trost (2010) anser att spela in intervjuer ger intervjuaren en möjlighet att koncentrera sig 

på intervjun och de frågor som forskaren har. En sak som författarna påpekar är att vid 

inspelningar av intervjuer får intervjuaren inte med detaljer som mimik och gester som 

informanten förmedlar. En av oss förde anteckningar under intervjutillfället kring detaljer 

som mimik och gester för att vi därmed skulle få en helhet av intervjun. Vi upplevde att 
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informanterna inte blev besvärade av att vi spelade in intervjuerna eller gjorde anteckningar. 

Utan vi upplevde att de var avslappande och svarade på våra frågor på ett öppet och 

beskrivande sätt.  

 

Vi använde oss av en intervjuguide vid våra intervjuer. Denna intervjuguide bestod av tre 

frågeområden som utgick från vårt syfte och våra frågeställningar. Vi valde att använda oss 

av öppna, direkta och enkla frågor för att underlätta för oss att intervjua precis som Kvale och 

Brinkmann (2009) och Trost (2010) tar upp. Vi valde att använda våra frågeområden på ett 

sådant sätt att vi utgick från det den intervjuade berättade för oss dvs. vi använde 

frågeområden i den ordning som passade sig bäst under intervjun, vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) och Trost (2010) också anser vara ett bra sätt. Precis som Trost (2010) 

upplevde vi det positivt att använda oss av öppna, direkta och enkla frågor då det blev lättare 

för oss att intervjua, men också för att det blev lättare för informanterna att besvara våra 

frågor. Vi valde precis som Stukát (2005) rekommenderar att använda oss av följdfrågor i vår 

intervjuguide t.ex. Du tar upp… kan du utveckla vad du menar med det?, Kan du beskriva…  

eller Har jag förstått dig rätt…?. Dessa följdfrågor var ett bra komplement till våra 

frågeområden då det gav oss möjlighet att få ett mer beskrivande och mer omfattande svar på 

informanternas erfarenheter och tankar. Vi upplevde att följdfrågorna gav informanterna en 

möjlighet att utveckla och fördjupa sina svar. Följdfrågorna skapade också ett samspel där 

atmosfären utstrålade ett vardagligt samtal där vi visade intresse och engagemang genom att 

ställa dessa frågor. Vid alla våra intervjuer hade vi Trosts (2010) tankar kring tystnaden i vår 

åtanke. Vi var inte rädda för tystnaden som uppstod under intervjuerna, istället använde vi oss 

av tystnaden till att fundera kring eventuella följdfrågor och hur vi skulle gå vidare med 

intervjun. Vi upplevde att denna tystnad gav informanterna en möjlighet att fundera kring 

våra frågeområden och våra följdfrågor. Denna tystnad gav en positiv effekt eftersom 

informanterna fick tid till att både utveckla och fördjupade sina svar.  

 

Vi valde att vara två intervjuare vid alla intervjutillfällen. Vilket vi upplevde som mycket 

positivt eftersom vi kunde stötta och komplettera varandra under intervjuns gång genom att vi 

är väl samspelta med varandra. Men det gav oss också en möjlighet att få ett mera omfattande 

intervjumaterial eftersom vi var två personer som hade kontroll på intervjuguiden och vilka 

frågeområden som skulle täckas upp. Trost (2010) anser att det är en fördel att vara två väl 

samspelta intervjuare som kompletterar och stöttar varandra.  

 

Vid våra val kring bearbetning och analys av data valde vi att inspireras av kodning och 

meningskodning (Svenning, 2003 & Kvale & Brinkmann, 2009). Vi anser att vårt val gav oss 

ett väl bearbetat resultat för vidare bearbetning av vår analys. Vi valde att anteckna under 

varje intervjutillfälle för att sedan tillsammans reflektera kring intervjuerna och 

anteckningarna direkt efter varje intervju. Vi valde det här för enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) och Trost (2010) kan vi redan direkt efter intervjun göra preliminära tolkningar av 

intervjutillfället. Genom att vi spelade in alla intervjuer fick vi precis som Kvale och 

Brinkmann (2009) och Trost (2010) ett intervjumaterial som vi kunde lyssna på vid ett flertal 

tillfällen för att upptäcka ordval, tonfall men även ordagrant det informanten berättade. Vid 

transkriberingen valde vi att ordagrant skriva ut två intervjuer var för att få fram ett 

intervjumaterial som överensstämmer med intervjutillfället så bra som möjligt. Vi upplevde 

att de var bra att vi först enskilt gick igenom intervjumaterialet och gjorde en öppen kodning 

kring varje frågeområde för att sedan tillsammans reflektera över vilka likheter och skillnader 

vi kommit fram till. Vi upplevde att det blev väldigt tydligt under bearbetningen av våra data 

när vi hade valt tre olika färger som fick illustrera de olika frågeområdena. Vi valde också att 
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använda oss av tankekartor vid vår bearbetning av frågeområdena. Denna fördjupade 

bearbetning upplevde vi som ett bra sätt att bearbeta våra data på, då det gav oss en tydlig 

struktur men även en möjlighet att reflektera kring de olika tankekartorna. Dessa tankekartor 

gav oss en tydlig överblick över intervjumaterialet och de utmynnade i kategorier som vi 

reflekterade kring utifrån vårt syfte med studien.  
 

7.1.1 Studiens reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitligt mätinstrument forskaren har att mäta med i sin 

studie (Svenning, 2003 & Trost, 2010). Reliabilitet handlar också om att klara av att 

genomföra en liknande studie (Trost, 2010). Författaren menar att om forskaren vill göra en 

stabil mätning måste forskaren undvika slumpinflytelse, därmed måste alla intervjusituationer 

se likadana ut och intervjuaren skall fråga på samma sätt vid varje intervjutillfälle. Idén med 

att forskaren skall få samma svar på en frågeställning vid två helt olika tillfällen är ohållbar, 

eftersom vi människor varken är statiska eller stabila i våra åsikter och vårt beteende. Det 

innebär att svaren på en och samma fråga förändras hela tiden då vi möter nya situationer och 

får nya kunskaper. Stukát (2005) menar att inom kvalitativa undersökningar kan situationen 

påverka reliabiliteten t.ex. yttre störningar under intervjun, dagsformen hos informanten, 

gissningar, felskrivningar vid behandling av svaren, feltolkningar av frågor eller feltolkning 

av frågor och svar hos informanten eller intervjuaren. För att skapa en så hög reliabilitet som 

möjligt med vår studie har vi i vår intervjuguide använt oss av öppna, tydliga, raka och enkla 

frågor för att minimera feltolkningar av frågor och svar både från oss och från informanterna. 

Reliabiliteten påverkas av att vi är oerfarna intervjuare, för att höja reliabiliteten har vi valt att 

vara två som intervjuar och därmed minskar risken för feltolkningar och gissningar. För att 

minska eventuella gissningar under intervjun använde vi oss av följdfrågor för att förtydliga 

det vi eventuellt var osäkra på. Eftersom vi valde att spela in alla intervjuer och skriva ut dem 

ordagrant minskade vi risken av eventuella felskrivningar och därmed höjde vi reliabiliteten 

på vår studie.  

 

Validitet eller giltighet handlar om hur instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att 

mäta (Svenning, 2003 & Trost, 2010). Det är viktigt att skapa sig ett mått eller en värdering 

på sin undersöknings validitet (Stukát, 2005). För att skapa en så hög validitet som möjligt 

med vår studie har vi utgått från vårt syfte och våra frågeställningar när vi skapade vår 

intervjuguide. Vid vårt val av informanter valde vi att intervjua förskollärare för att uppnå 

vårt syfte. Precis som Svenning (2003) menar att validiteten höjs om forskaren ställer frågor 

till rätt grupp av människor. I en intervju kan validiteten minska om vi ställer frågor som 

täcker mindre än de vi syftar till, täcker mer än det vi syftar till eller att frågorna täcker en del 

av de vi syftar till och dessutom något annat (Stukát, 2005). Svenning (2003) menar att om 

forskaren vill uppnå en hög innehållsvaliditet är det viktigt att reflektera kring om alla delar 

av frågeområdet har besvarats. För att ytterligare kontrollera validiteten i vår intervjuguide 

dvs. om den mäter det den är avsedd att mäta, valde vi att göra enskilda kodningar av 

intervjumaterialet utifrån våra frågeområden. Kodningen visade en bra validitet eftersom vi 

båda fått fram liknande kodningar utifrån varje frågeområde. Stukát (2005) anser att 

validiteten kan påverkas av informanternas ärlighet i svaren och om informanten vill vara till 

lags och ge intervjuaren det svar som den vill höra. Vi upplevde att informanterna besvarade 

våra frågor på ett ärligt sätt då de svarade på alla våra frågor och gav oss beskrivningar som 

de utvecklade allteftersom. Vi har ingen möjlighet att generalisera våra resultat utifrån vår 

studie då vi enligt Svenning (2003) har ett urval med för få informanter för att vi skall kunna 

generalisera till en population.  
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7.2 Resultatdiskussion  
 

Syftet med vår studie var att beskriva pedagogers arbete med att främja utvecklingen av barns 

kommunikation i förskolan. Vi drar den slutsatsen att vi har fått svar på våra frågeställningar 

och på så sätt uppnått syftet med studien.   

 

Vårt resultat visar att majoriteten av förskollärarna som deltog har ett brett synsätt på vad 

begreppet kommunikation innebär för dem, de tog upp den verbala- och den icke-verbala 

kommunikationen men även olika kommunikationssätt. I resultatet kan vi se att 

förskollärarna beskriver begreppet kommunikation som ett samspel mellan två eller flera 

individer där de förmedlar olika budskap till varandra via kommunikation. Deras synsätt 

överensstämmer med Maltén (1998) som anser att kommunikation är när människor överför 

budskap mellan varandra och vi mottar också information från vår omgivning. I vårt resultat 

framkom det skillnader i förskollärarnas tankar kring den icke-verbala kommunikationen 

genom att en av förskolläraren aldrig nämnde den icke-verbala kommunikationen under 

intervjun utan var mer inriktad på den verbala kommunikationen.  Maltén (1998) och Nilsson 

och Waldermarson (2007) tar upp kroppsspråket som en stor och viktig del i vår 

kommunikation eftersom vi ständigt sänder ut icke-verbala signaler med hjälp av vårt 

kroppsspråk. 

 

I resultatet framkom det att förskollärarna anser sig ha en betydelsefull roll i deras arbete med 

att stödja och stimulera barns kommunikation i förskolan. De uttrycker att de är viktiga 

förebilder för barnen och att deras medvetenhet kring sin egen kommunikation med barnen är 

en viktig del. De förskollärarna berättade överensstämmer med de Johansson (2005) har 

kommit fram till i sin studie att pedagogernas förhållningssätt har betydelse för att kunna 

skapa kommunikationstillfällen i den dagliga verksamheten. I vårt resultat framkom det att 

förskollärarna använder sig av gemensam reflektion inom arbetslagen för att uppmärksamma 

och bli medveten om hur de kommunicerar med barnen. Denna medvetenhet använder 

förskollärarna i sin tur i sitt arbete med att främja utveckling av barns kommunikation. För att 

ta reda på förskollärarnas eget kommunikationssätt med barnen använder arbetslaget sig av 

dokumentation t.ex. videoinspelning som ett reflektionsverktyg. Genom den gemensamma 

reflektionen blir förskolläraren medveten om sitt sätt att agera och kommunicera med barnen. 

Den här delen av resultatet speglar de Johansson (2005) har kommit fram till i sin studie att 

dokumentation är ett bra verktyg för pedagoger i förskolan. Dokumentation är ett bra sätt för 

att få en uppfattning om sin egen och barnens kommunikation. Genom att använda sig av 

dokumentation kan pedagogen upptäcka sitt eget sätt att agera i olika situationer. Därmed 

utvecklar pedagogerna en förståelse för sitt eget sätt att kommunicera med barnen i olika 

situationer.   

 

Resultatet visar att förskollärarna pratar mycket med barnen och visar sitt intresse för det 

barnen berättar för att stödja och stimulera deras kommunikation. De lyfter fram att det är 

viktigt att lyssna och utgå från barnens erfarenheter, intressen och kunskaper och 

uppmärksamma hur barnen kommunicerar med varandra. Resultatet visar också att 

förskollärarnas arbetssätt resulterar i att barnen stimuleras till att kommunicera med varandra. 

Resultatet speglar läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2006) där pedagogerna skall sträva efter 

att uppmuntra och stimulera barns lust och vilja att lära sig genom att pedagogerna utgår från 

barnens intressen och nyfikenhet. I och med att förskollärarna pratar mycket med barnen får 

barnen enligt Lindahl och Pramling Samuelssons (2002) studie möta olika pedagogers 

kommunikationssätt och därmed får de erfarenheter av variation i kommunikationen. Studien 
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visar också att alla pedagoger har individuella sätt att kommunicera med barnen. Den 

variation som barnen i förskolan möter ger barnen både erfarenheter och utmaningar i deras 

kommunikation, förståelse och sitt eget perspektiv av omvärld. Johansson (2005) har kommit 

fram till att om pedagogen pratar mycket med barnen utvecklar barnet ett passivt ordförråd 

som växer och utvecklas till ett aktivt ordförråd som barnen sedan kan använda i sin 

kommunikation.  

 

Vårt resultat visar att förskollärarna anser att ta sig tid till att kommunicera med barnen är en 

viktig del i förskollärarens roll med att främja utvecklingen av barns kommunikation. De 

menar att verksamheten måste organiseras på ett sådant sätt att barn får tid till 

kommunikation. Ett sätt som framkom i resultatet var att dela in barnen i mindre grupper för 

att ge alla barn möjlighet att ta plats och våga uttrycka sig.  Vårt resultat överensstämmer 

med de Williams (2001) och Johanssons (2005) har kommit fram till i sina studier vilket visar 

vikten av att organisera förskolans verksamhet på ett sådant sätt att barn ges tid till att 

kommunicera tillsammans med andra. Det framkom i vårt resultat att förskollärarna anser att 

de har en betydelsefull roll som förskollärare att skapa en trygg verksamhet åt barnen i 

förskolan. Förskollärarna menar att de måste få barn att känna en trygghet för att sedan kunna 

stödja och stimulera barns kommunikation. Denna del av vårt resultat speglar de läroplanen 

för förskolan (Lpfö 98, 2006) lyfter fram att barn behöver känna en trygghet för att kunna ge 

uttryck för sina uppfattningar och för att utveckla sin identitet. Williams (2001) har också 

kommit fram till att barn behöver känna trygghet i sin miljö, där kommunikation och samspel 

är en naturlig del av verksamheten.   

 

Det framkom i vårt resultat att förskollärarna anser att vardagssituationer inom förskolan är 

viktiga kommunikationstillfällen i den dagliga verksamheten. Det vardagssituationer som 

bl.a. framkom i vårt resultat är matsituationen, samlingen och leken.  Förskollärarna tar upp 

matsituationen och samlingen som ett gyllene tillfälle för att stimulera och utveckla barns 

kommunikation. Vid dessa tillfällen sitter förskollärarna tillsammans med barnen i lugn och 

ro och pratar. Här får barnen träna på att vänta på sin tur, kommunicera och lyssna på 

varandra. Enligt Johansson (2005) är vardagliga samtal betydelsefull för barns 

kommunikation, där det är viktigt som pedagog att både ta initiativ till samtal men även att 

uppmärksamma barnens initiativ till samtal. Resultatet visar också samlingen som ett tillfälle 

där barns självförtroende stärks genom att förskollärarna uppmuntrar och ger barnen 

möjlighet att prata inför andra och använda sin kommunikativa förmåga. Vårt resultat kan 

kopplas ihop med det Pape (2001) tar upp om att ha en tro på den egna förmågan som i sin tur 

leder till att barnet utvecklar en social kompetens dvs. en förmåga att hävda sina rättigheter 

och åsikter tillsammans med andra.  

 

I vårt resultat lyfter förskollärarna fram de övriga vardagssituationerna mer än vad de lyfter 

fram lekens betydelse för barn kommunikation. Vidare framkom det i vårt resultat att 

förskollärarna som poängterade att leken är en vardagssituation menar att i leken skapas en 

mängd kommunikationstillfällen. Dessa kommunikationstillfällen sker mellan barnen men 

också mellan barn och förskollärare. Resultatet lyfter fram vikten av att förskollärare skapar 

möjligheter för barns rollekar i förskolan. I dessa rollekar får barnen möjlighet att utveckla 

sina kommunikativa förmågor tillsammans med andra barn. Det Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) och Emilson (2008) har kommit framtill speglar vårt resultat där 

leken är en väldigt bra plats att lära sig kommunicera tillsammans med andra, då leken 

bygger på en kontinuerlig kommunikation. Ivarsson (2003) och Emilson (2008) har i sina 
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studier dragit liknande slutsatser att leken kräver en förmåga att samspela med andra 

samtidigt som leken både utvecklar och stärker barns kommunikation och sociala kompetens. 

I resultatet framkom det att förskollärare lyfter fram olika samtalssituationer som viktiga 

delar i deras arbete med att stimulera och stödja barns kommunikation. Vårt resultat speglar 

de Arnqvist (1993) och Svensson (2009) menar att barn behöver få möjlighet till flera olika 

samtalssituationer tillsammans med andra för att därmed skapa en god kommunikativ 

förmåga. Förskollärarna anser sig stödja och stimulera barns kommunikation genom att de 

lyssnar på de barnen berättar och ställer öppna frågor till barnen. Förskollärarna menar att när 

det gäller samtal med de yngre barnen bör förskolläraren sätta ord både på barnets känslor 

men också på de som sker runt omkring barnet.  

 

Vidare framkom det i resultatet att förskollärarna använder lite olika sätt att stödja och 

stimulera barns samtal bl.a. genom dokumentation, teman eller intervjuer. Vårt resultat 

samstämmer med det sociokulturella perspektivet som enligt Säljö (2000) innefattar det 

vardagliga samspelet och det naturliga samtalet som är en viktig lärandemiljö för barnet. 

Utifrån dessa samspel och samtal formas vi tillsammans med andra till sociokulturella 

individer. De är genom samtalen som vi lär oss de flesta färdigheterna som vi behöver i 

framtiden. Utifrån resultatet framkom det att förskollärarna menar att samtalet är ett viktigt 

verktyg för barnen att ha med sig när det uppstår konflikter i förskolan. I dessa samtal 

försöker förskolläraren uppmärksamma barnet hur deras kamrater upplever deras agerande i 

konflikten. Förskolläraren stödjer barnet att berätta om sina önskemål och att lyssna ta till sig 

sina kamraters önskemål. I vårt resultat framkom det att förskollärarna arbetar medvetet med 

barns konflikter och det leder till en positiv inverkan på barns kommunikation då barnen kan 

lösa konflikter genom att samtala med varandra. Johansson (2005) har i sin studie kommit 

fram till att samtalet är ett bra sätt att stödja barn att hantera sina konflikter, genom att 

pedagogen uppmärksammar och reflekterar tillsammans med barnet.  

 

I vårt resultat framkom det att förskollärarna arbetar med flera olika uttryckssätt för att stödja 

och stimulera barns kommunikation som kroppsspråket, bildförstärkning, sociala berättelser 

eller att arbeta med tecken som stöd i kommunikationen. Det framkom i vårt resultat att 

förskollärarna arbetar och stödjer barnen att tyda varandras kroppsspråk i situationer som sker 

här och nu. De stödjer barnen att tyda andras kroppsspråk för att barnen ska klara av att 

kommunicera med andra via kroppsspråket men även att klara av att läsa av andras 

kroppsspråk. I resultat framkom det att ingen av förskollärarna arbetar medvetet med 

kroppsspråket genom planerade aktiviteter i verksamheten. Kroppsspråket är enligt Maltén 

(1998) och Dahlkwist (2004) minst lika viktigt som vår verbala kommunikation då vi genom 

kroppsspråket kommunicerar med andra människor fast vi inte yttrar ett enda ord. Maltén 

(1998) och Nilsson och Waldermarson (2007) påpekar att kroppsspråket används för att visa 

olika känslor och tankar via tonfall, miner och gester. Vårt kroppsspråk uttrycker enligt 

Nilsson och Waldermarson (2007) vår identitet som innefattar vad vi tänker, känner och 

upplever.  

 

Resultatet visar att bildförstärkning och sociala berättelser är bra kommunikationssätt för att 

tydliggöra den verbala kommunikationen. Förskollärarna menar genom att arbeta med bilder i 

förskolan stimuleras barnen att kommunicera med varandra. Bilder är ett bra sätt att arbeta 

med de yngre barnen som saknar det verbala språket. I resultatet framkommer det att arbeta 

med sociala berättelser är ett kommunikationssätt som gynnar alla barn i förskolan. 

Bildförstärkning och sociala berättelser överensstämmer med de Johansson (2005) har fått 

fram i sin studie att det är bra att arbeta med bilder inom förskolan för att förstärka det 
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pedagogerna och barnen samtalar om. För att på så sätt göra det så konkret som möjligt för 

barnen. Vidare lyfter läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2006) fram att verksamheten skall 

bidra till att varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att förmedla tankar, erfarenheter 

och upplevelser med hjälp av olika uttrycksformer som t.ex. bild. Vårt resultat visar att 

förskollärarna anser att tecken som stöd är ett bra kommunikationssätt för barn som behöver 

extra stöd i sin verbala kommunikation. De menar att tecken som stöd hjälper barnen att visa 

vad de tänker och känner och att förstärka det verbala ordet. Förskollärarnas arbete med att 

stödja och utveckla barns kommunikation via tecken som stöd, stimulerar i sin tur barnen att 

kommunicera med andra barn och vuxna i sin omgivning. Det i sin tur leder till att barnen 

utvecklar en självständighet då de kan kommunicera med andra. Arnqvist (2003) har liknande 

tankar som vi har fått fram i vårt resultat bl.a. att barn använder sitt språk för att förmedla 

sina behov, känslor och upplevelser till andra i sin omgivning.  

 

I resultatet framkom det att förskollärarnas arbete med barns kommunikation och samspel är 

en viktig del i barns utveckling och lärande. De menar att barn lär i samspel med andra där 

kommunikation i barngruppen har en central roll. I vårt resultat framkom det också att 

förskollärarna menar att barn som kommunicerar och samspelar tillsammans med sina 

kamrater, blir också inspirerade att hjälpa och lära varandra olika saker. Resultatet visar att 

om förskollärarna skapar en verksamhet där barn får möjlighet att utveckla sin 

kommunikation kan de också söka kontakt med andra barn för att t.ex. leka. Resultatet 

överensstämmer med läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2006) som poängterar att lärandet 

skall utgå från samspelet mellan barn och vuxna men även att barn lär av varandra i 

barngruppen. Barngruppen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande. Säljö 

(2000) har liknande tankar där det sociokulturella perspektivet handlar om kommunikation 

och samspel mellan individer där lärande och utveckling sker genom samspel i sociala 

miljöer. Vårt resultat visar att förskollärarna arbetar på ett sådant sätt att de utmanar barnen i 

sitt tänkande genom att förskolläraren ställer öppna frågor till barnet. Vilket i sin tur leder till 

att barnet får möjlighet via kommunikation att upptäcka sitt eget sätt att tänka men också 

upptäcka andras sätt att tänka kring fenomenet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) har liknande tankar som framkommer i vårt resultat att om pedagogerna arbetar på ett 

medvetet och utmanande sätt med att ställa frågor till barnen resulterar det i att barnen får 

tänka kring sitt sätt att lära sig. Barns gemensamma kommunikation om sina tankar ger 

barnen och pedagogen ett tillfälle att se de olika sätten att tänka som finns inom barngruppen.  

 

7.3 Avslutande reflektion 
 

Utifrån vår studie har vi fått många nya tankar kring förskollärarnas arbete med att främja 

utvecklingen av barns kommunikation i förskolan. En viktig del som resultatet visar är 

förskollärarnas roll med att stödja och stimulera barns kommunikation. Genom resultatet har 

vi fått en uppfattning om hur viktig förskolläraren är för barns utveckling och lärande. 

Utifrån studien kan vi också se att förskollärarna som deltog menar att de är förebilder för 

barnen och att det är viktigt att vara medveten om hur och vad de kommunicerar tillsammans 

med barnen.   

 

Vi upplever det intressant att resultatet visar på att förskollärarna använder sig av många 

olika arbetssätt då de arbetar med barns kommunikation i förskolan. Det visar att det finns en 

mängd kunskaper och erfarenheter kring barns kommunikation ute i förskolorna. Vårt 

resultat visar att samtliga förskollärare tar upp att de inte arbetar på ett medvetet sätt med alla 

delar som omfattar kommunikationen. Vi tänker främst på kroppsspråket som enligt Maltén 



39 

 

(1998) utgör den största delen av vår kommunikation och som vi kommunicerar med hela 

tiden vare sig vi vill det eller inte. Författaren menar att kroppsspråket säger mer än de 

verbala orden. Det skapas en fundering hos oss om det kan vara så att vi i allmänhet tänker 

mer på den verbala kommunikationen än det icke-verbala. Eftersom den verbala 

kommunikationen är den som vi hör och uppmärksammar mest.     

 

Det framkom också i resultatet att vardagssituationer var något som förskollärarna tog upp 

som naturliga kommunikationstillfällen. Vissa förskollärare tog upp leken som ett sådant 

tillfälle men de lyfte fram de övriga vardagssituationerna mer än leken. Vilket vi funderar 

över eftersom den litteratur vi läst lyfter fram leken som ett bra kommunikationstillfälle för 

barns kommunikation och utveckling. Vi funderar om det inte kan vara så att leken är en 

naturlig del i förskolans verksamhet att den alltid finns där som en naturlig grund för 

kommunikation, utveckling och lärande. Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att 

uppmärksamma och stimulera barns kommunikation i förskolan. Då kommunikationen är en 

nyckel till barns utveckling och lärande. 

 

8 Vidare forskning 
 

Under arbetets gång har nya funderingar väckts hos oss. Utifrån vår intervjustudie kring 

förskollärares arbete med att främja utvecklingen av barns kommunikation, vore det 

intressant att göra en studie med observationer som metod och undersöka hur förskollärare 

kommunicerar med barnen i förskolan. För att se om deras beskrivningar stämmer överens 

med hur de agerar i verkligheten. En annan intressant vidare forskning vore att undersöka 

förskollärares tankar och erfarenheter kring att arbeta med barns icke-verbala kommunikation 

i förskolan. 
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      Bilaga 1. 

Intervjuguide  

Inledandefrågor: 

 

 Vilken utbildning har du?  

- Extra kurser? 

 Examensår? 

 Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

 

 

Frågeområde: Vad innebär begreppet kommunikation för dig? 

 

 Ge exempel på begreppet kommunikation. 

 

Frågeområde: Beskriv på vilket sätt du arbetar för att stödja och stimulera barns 

kommunikation inom förskolans verksamhet?  

 

 Ge exempel. 

 I vilka situationer? 

 Några hinder? Vad kan de bero på? 

 

 Vilken betydelse upplever du att du som förskollärare har i utvecklandet av barns 

kommunikation?   

 

Frågeområde: Vilken betydelse anser du att kommunikationen har för barns utveckling och 

lärande? 

 

 Ge exempel. 

 Är kommunikation något vi lär oss? På vilket sätt lär vi oss/lär vi oss inte?  

 Är kommunikation en förutsättning för att lära sig saker? På vilket sätt? 

 

 Kan du beskriva någon situation i förskolan där det kan vara viktigt för barnet att ha 

förmågan att kunna kommunicera med andra?  

 

Förslag på följdfrågor:  

 Du tar upp… kan du utveckla vad du menar med det? 

 Kan du beskriva… 

 Kan du förklara hur du menar…? 

 Hur kommer det sig att du anser att…? 

 Vad kan de bero på? 

 Har jag förstått dig rätt…? 

 Berätta vidare…  
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Bilaga 2. 

 

 

 

Hej! 

 

Efter vår telefonkontakt med Er kommer nu ett informationsbrev kring vår intervjustudie.  

 

Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare vid Luleå tekniska universitet. Vi håller 

på med vårt avslutande examensarbete i ämnet lärande. I vårt examensarbete har vi intresserat 

oss kring barns kommunikation och lärande. Syftet med vår studie är att beskriva pedagogers 

arbete med att främja utvecklingen av barns kommunikation i förskolan. 

 

Vi följer de forskningsetiska principer för att skydda den enskilda individens rättigheter. 

Deltagandet i vår intervjustudie är frivilligt och ni kan avbryta ert deltagande när som helst. 

De insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att finnas 

tillgänglig för annan bearbetning eller forskning. Samtliga deltagares identitet kommer att 

skyddas i redovisningen av rapporten. Det innebär att de enskilda förskollärarna inte kommer 

att kunna kopplas till någon individ, förskola, ort eller kommun.  

 

 

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss! 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

 

Ann-Christine Okkonen  Kajsa-Stina Tomtén 

 

E-post:   E-post:   

 

Mobil:                           Mobil:    

 

 
 

 


