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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka kommunikativt samspel i förskolan mellan de yngsta 

barnen (1-2 år) och pedagoger. Genom detta vill jag uppmärksamma pedagogens roll i barns 

kommunikationsutveckling. För att besvara syftet har min studie utgått från följande 

forskningsfrågor. Hur kommunicerar små barn? Hur kan det kommunikativa samspelet se ut mellan 

barn och pedagog i förskolan? Genom en kvalitativ undersökningsmetod har jag, med videokameran 

som verktyg, observerat kommunikativa möten mellan barn som befinner sig i den förverbala fasen 

och pedagoger. Resultatet av studien visar att barn kommunicerar med hela sin kropp och använder 

sig av de icke-verbala kommunikationstecken som ögonkontakt, mimik, kroppsrörelser, pekningar 

och ljud. Gester är det primära uttryckssättet för småbarn och därför är de beroende av någon som 

kan tolka deras kommunikativa signaler. I det kommunikativa samspelet mellan barn och pedagog 

händer det att pedagogen inte uppmärksammar eller misstolkar barnets signaler vilket leder till en 

utebliven bekräftelse, ett bristande kommunikationsmöte. Medan de goda kommunikationsmöten 

som förekommer allt oftare präglas av aktiva och engagerade pedagoger som lyssnar in och ständigt 

bekräftar barnens signaler och uttryck.  

Nyckelord - Kommunikation, språk, förverbal fas, förskola, språkutveckling 
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Inledning  
Tänk dig själv att du reser utomlands till ett främmande land där du varken har geografiska 

kunskaper eller förmågan att tala det främmande språket. Du känner dig vilsen och för att få hjälp 

växer behovet av att kunna kommunicera. Rent spontant söker du ögonkontakt med någon, viftar 

intensivt med armar, pekar och grimaserar och använder hela kroppen för att försöka uttrycka ditt 

budskap samtidigt som du formulerar ord som i lyssnarens öra endast låter som främmande ljud. 

Tänk dig sedan det lilla barnet på förskolans gård som inte alls vill vara ute längre då både tår och 

fingrar är frusna och som desperat använder hela kroppen för att försöka kommunicera detta till 

någon vuxen. Gemensamt för dessa två scenarier är att de båda förutsätter att den andre personen 

som ingår i det kommunikativa samspelet måste kunna tolka och förstå vad gesterna betyder. 

Skillnaden är dock att det lilla barnet i mycket högre grad är beroende av den andre personens 

förmåga att tolka signalerna än den vuxne. 

Som blivande förskollärare har jag under min utbildning tillbringat mycket tid inom förskolans 

verksamhet och fascinationen av barnens sätt att kommunicera har alltid varit stor. Oavsett om 

barnen har förmågan att uttrycka sig genom det verbala språket eller inte har jag bevittnat hur de 

ständigt har viljan och drivkraften att berätta något och hur barnen söker bekräftelse. Många gånger 

har jag dock upplevt att barnens röst tenderar att försvinna bland de stora barngrupperna och 

vardagsrutiner och jag har känt att jag som pedagog inte riktigt räcker till. Av denna anledning vill jag 

undersöka hur kommunikativa samspel kan utspela sig mellan småbarn och pedagoger i förskolan 

och försöka lyfta fram den vuxnes roll i kommunikationen. 

Min studie tar utgångspunkt i att människan är en kommunicerande varelse och redan från födsel 

söker det lilla spädbarnet kontakt med andra i sin omgivning (Söderberg, Lindö, Westerlund, 

Arnqvist). Även om barnets förmåga att uttala ord och kommunicera med hjälp av talet inte 

utvecklas förrän vid ca två års ålder är barn fullt kapabla till att tidigare både förstå språket och 

kunna förmedla sina olika behov och känslor med den s.k. icke-verbala kommunikationen (Johansson 

& Svedner, 2003). Men precis som den döve förutsätter att sin samtalspartner har förmågan att 

förstå teckenspråk, kräver också det lilla barnet en lyhörd vuxen som har förmågan att tolka dessa 

uttryck som består av bl.a. gester, ögonkontakt och ljud. 

Kommunikationens primära funktion är att förmedla budskap till en bestämd målgrupp och för att 

kommunikationen ska fungera tillfredsställande krävs ett samspel mellan de två parterna (Arnqvist, 

1993). Ett vanligt sätt att beskriva den kommunikativa processen mellan två individer är genom att 

benämna en sändare (talaren)och en mottagare (lyssnaren). I mötet med små barn anser jag att det 
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är viktigt att poängtera att lyssnandet då handlar om mycket mera än vad hörselsinnet uppfattar. 

Westerlund (2009) hävdar att lyssnande i den förverbala fasen i större grad berör det vi ser och 

tolkar av kommunikationen än vad vi hör, och menar att lyssnandet är en aktiv process som kräver en 

uppmärksam och lyhörd mottagare. 

Språket utvecklas med en snabb hastighet under barnets första år och barns möjligheter att utveckla 

sin kommunikativa förmåga är beroende av omgivningens språkliga kunskaper och vilja att 

kommunicera med dem (Arnqvist, 1993). Förutom hemmiljön med barnets föräldrar kommer även 

förskolan att ha en mycket stor inverkan på barnets språkutveckling. Av den anledningen kommer 

min studie att rikta in sig mot de kommunikativa samspel som utspelar sig mellan små barn och 

pedagoger i förskolan. Med ”små barn” avser jag de allra yngsta som ännu inte utvecklat ett 

fungerande talspråk (åldern 1-2 år) och i begreppet ”pedagoger” inrymmer förskollärare, barnskötare 

och andra i förskolan verksamma vuxna.  

Med läroplanen (Lpfö98, rev 10) som utgångspunkt ska arbetet i förskolan vila på en demokratisk 

grund där den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn och utgå från deras 

erfarenheter, intresse, behov och åsikter. Ett demokratiskt arbetssätt handlar om att alla barn måste 

få tillfälle att uttrycka sina tankar och åsikter och förutsätter även ett aktivt lyssnande från 

omgivningen. Att medvetet kunna sätta sig in i barnens livsvärld för att förstå deras olika behov 

kräver en god förmåga att kunna lyssna, tolka och bekräfta. Utifrån detta blir kommunikativa 

processer av högsta betydelse och spelar en central roll i arbetet med barnen. Om jag som pedagog 

inte tar ansvar för att lyssna på de små barnens ”röst” ha de små möjligheter att påverka sin vardag! 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka kommunikativt samspel i förskolan mellan de yngsta 

barnen (1-2 år) och pedagoger.  

Frågeställningar 
För att få svar på mitt syfte har jag valt att utgå från dessa frågeställningar 

 Hur kommunicerar småbarn? 

 Hur kan det kommunikativa samspelet se ut mellan barn och pedagog i förskolan? 
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Bakgrund 

Tal, språk och kommunikation 
Vid en studie av barns kommunikation finns det en mängd aspekter att ta hänsyn till och innan jag 

går närmare in på hur språkutvecklingen sker för de yngsta barnen i förskolan måste vi först fastställa 

vad som menas med språk. Många gånger blandas begreppen kommunikation, språk och tal ihop och 

jag vill därför ge en förklaring till vad som bland annat inbegrips i de tre begreppen. 

Vad är kommunikation? 

Ordet "kommunikation" kommer ursprungligen från latinets communicare, som betyder `göra 

gemensamt´, att en person delger andra något och att det sker ett ömsesidigt utbyte (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Det kan gälla behov, tankar, önskningar, information, upplevelser eller känslor. 

För att kommunikationen ska fungera tillfredsställande krävs ett samspel mellan parterna och under 

årets lopp har det skapats olika modeller som beskriver kommunikationen mellan individer. Arnqvist 

(1993) presenterar, den kanske mest vanligt förekommande, kommunikationsmodellen där 

processen kan liknas vid ett ”ping pong-spel”. Kommunikationen startar genom att sändaren 

(talaren) tänker ut och överför ett budskap, via någon form av kanal, till mottagaren (lyssnaren). 

Denne i sin tur tar emot (avkodar)och tänker ut lämplig reaktion och ger återkoppling (bollar tillbaka) 

till den förstnämnde sändaren som nu blivit mottagare. Björn Nilsson (2007), lektor i socialpsykologi, 

menar däremot att kommunikationen inte sker växelvis mellan sändare och mottagare utan 

beskriver förloppet ”som två ficklampor som samtidigt lyser upp varandra” (ibid. s 12.) Han betonar 

att kommunikationen är en process som äger rum i ett socialt system och därför har deltagarna 

förväntningar och attityder som påverkar de budskap som utväxlas. Samspelet sker därför via många 

kanaler samtidigt; via talspråk, mimik, ögonkontakt, gester och kroppsrörelser. Nilsson hävdar att 

den som talar hela tiden också lyssnar på mottagarens signaler, som ofta kommer till uttryck genom 

kroppsspråket, och på så sätt menar han att vi blir sändare och mottagare samtidigt. 

Vad avses med begreppet språk? 

Språket utvecklas ur behovet att kommunicera mellan medmänniskor och vi kan se språket som ett 

system för kommunikation. När vi talar om språk är det vanligast att man avser tal – eller skriftspråk 

men begreppet språk kan inrymma fler aspekter. Kommunikation kan komma till uttryck på flera 

olika sätt exempelvis genom blickar, miner och kroppsspråk och Westerlund (2009) framhäver att 

man faktiskt också talar om språk när man avser kommunikation i dans, musik och bild. Hon 

poängterar däremot att det inte är helt korrekt att använda något av de ovan nämnda exemplen för 

begreppet och förklarar att ”ett språk bygger på bestämda regler som måste delas av både sändare 
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och mottagare”(s 13). Westerlund menar att dessa krav endast uppfylls av t ex tal, skrift och 

teckenspråk, men inte av barnets allra första kommunikationsförsök som hon väljer att benämna den 

”förspråkliga kommunikationen”. Svensson (2009) skriver att språket är ett komplext och dynamiskt 

system av symboler som innefattar bl.a. teckenspråk, brailleskrift (punktskrift för synskadade), 

morsesignaler och hon inkluderar även kroppsspråket i begreppet.  

Nilsson och Waldemarson (2007) förklarar att all kommunikation bygger på tecken och koder. Ett 

tecken är något som står för något annat och har en betecknande funktion. Man kan skilja mellan två 

olika typer av tecken, signaler och symboler, där signaler (ex trafikljuset) betyder samma sak oavsett 

vart du befinner dig medan symboler (ex ord) kan betyda olika saker för olika människor i olika 

situationer. För att kunna tolka och förstå dessa tecken behöver vi tillgång till olika koder. I det här 

sammanhanget ses både det verbala och det icke-verbala språket som en av flera koder människan 

använder för att tolka budskap. Exempel på andra koder som författarna tar upp är bl.a. musik, 

arkitektur och reklam.  

Skillnad mellan verbal och icke-verbal kommunikation? 

Människan är inte det enda däggdjuret som har förmågan att kommunicera utan även andra djur kan 

uttrycka känslor och påverka andras handlingar genom olika former av signaler. Dessa signaler är 

medfödda och riktade till individer av samma art (Johansson & Svedner, 2003). Även människan har 

ett medfött språk, det icke-verbala språket, som primärt används för att uttrycka olika behov och 

känslor. Det icke-verbala språket anses även vara ett konkret ”här och nu-språk”. Men människan 

intar en särställning bland däggdjuren genom att kunna kommunicera med sitt andra språk, det 

verbala språket, vilket är unikt för människan. Det verbala språket är till skillnad från de icke-verbala 

signalerna ett system av ljud som bildar ord som kan kombineras till yttranden. Dessa uttrycker inte 

bara reaktioner i nu-situationen utan kan också beskriva sådant som har hänt, ska hända och 

användas till att fantisera och leka (ibid). 

Monica Westerlund (2009) målar upp en bild av människans språk i liknelsen av ett träd där 

kommunikationen utgör stammen och sedan förgrenar sig i två huvudgrenar- den verbala grenen och 

den icke-verbala grenen. Såhär skriver hon: 

”Som alla andra träd är språkträdet från början bara en spröd liten planta som kräver både 

vård och omsorg för att utvecklas, dvs näring som trädet tar till sig genom sina rötter – synen, 

hörseln, känseln, lukten och smaken. Stammen får symbolisera barnets uppmärksamhet, 

koncentration och kommunikationslust ur vilken båda huvudgrenarna – den icke-verbala och 

den verbala – utvecklas.” (Westerlund, 2009, s. 9) 
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Westerlund beskriver vidare att de två huvudgrenarna fortsätter att förgrena sig i mindre grenar där 

blad och blommor så småningom kommer att utvecklas. Den icke-verbala grenen som kommer först 

delar sig i rytm, kroppsspråk, röst och ansiktsuttryck. Den verbala-grenen som utvecklas senare och i 

större utsträckning kommer att dominera förgrenar sig i språkljud, ordförråd, grammatik, 

språkanvändning och satsmening och ordbetoning. 

Även om forskning kring barns språkutveckling tenderar att fokusera på den verbala 

kommunikationen får vi inte bortse från den icke-verbala kommunikationens betydelse. Det icke-

verbala är en viktig del av människors kommunikation och också under flera år nödvändigt för att det 

yngsta barnet överhuvudtaget ska lyckas göra sig förstått. Söderbergh (1979) menar att i själva 

verket är det ofta dessa icke-verbala uttrycksmedel som är grundläggande och de uttryck som bär 

upp meddelandena. Hon ger exemplet att då ettåringen säger ”me” och sträcker sig mot tillbringaren 

är det gesten snarare än yttrandet som talar om att barnet vill ha mera dryck. Nilsson och 

Waldemarson (2007) anser också att handlingar ”talar högre” än orden och betraktar språket utifrån 

två olika budskapsnivåer och menar att varje budskap rymmer både, vad som sägs och hur det sägs. 

Vad som sägs gäller ofta det verbala medan hur det sägs är icke-verbalt och i större grad omedvetet 

och oavsiktligt och därför också mera ”ärligt”. När det är för stor skillnad mellan vad vi säger och vad 

vi känner inför det som sägs, skickas olika budskap vilket brukar skapa förvirring hos mottagaren.  

Den icke-verbala kommunikationen benämns ibland även som ”den förspråkliga kommunikationen” 

eller ”den förverbala fasen” i litteraturen och många gånger är det även vanligt att termen 

kroppsspråk får ersätta det icke-verbala begreppet. Men precis som Westerlund beskriver i sin bild av 

språkträdet är kroppsspråket, tillsammans med bl.a. mimik och röst, endast en del av de icke-verbala 

uttrycken och bör därför ses som underordnat icke-verbal kommunikation. 

Nilsson och Waldermarson gör ett försök på att visa bredden av den icke-verbala kommunikationen 

och talar om kommunikationen bortom orden, den ordlösa, som handlar om mera än kropp och 

rörelser. 

”Icke-verbal kommunikation innebär också det mänskliga talet med dess andningsrytm, pauser, 

betoningar och tonlägen. Det handlar om rörelsemönster och hur vi berör oss själva och andra, 

hur vi skapar egna utrymmen och personliga avstånd till andra människor.” (Nilsson & 

Waldermanson, 2007, s. 65) 

Språkets funktioner? 

Varför kommunicerar vi? Vilka funktioner fyller kommunikationen? Nilsson och Waldemarson 

(2007)besvarar frågan varför vi kommunicerar genom att presentera fyra olika behov hos människan; 

fysiologiska behov (fortplantning, föda, skydd), psykologiska behov (identitet, bekräftelse, trygghet), 
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relationsbehov (tillhörighet, närhet, status) och samhälleliga behov (makt, anpassning, 

kunskapsöverföring).  

Inom litteraturen kan man i stora drag finna att kommunikationen har tre funktioner, en 

informations-, en emotiv och en handlingsfunktion. Den informativa funktionen handlar om att 

språket överför information till en bestämd målgrupp, vilket även är en grundläggande utgångspunkt 

för all kommunikation enligt Arnqvist (1993). Den emotiva funktionen avser att förmedla eller väcka 

attityder, känslor, hos andra människor. Den tredje funktionen har som mål att påverka genom att se 

till följderna av ett budskap, vilka handlingar som utförs (Nilsson & Waldemarson). 

Arnqvist (1993) säger att språkets primära funktion är att förmedla budskap. Han framhåller även att 

vi använder språket för att förstå vår omgivning och den kultur vi lever i. Vidare menar han att 

språket även fyller en social funktion där vi använder det för att skapa och upprätthålla kontakter 

med andra individer. Förutom forskningen kring varför vi kommunicerar finns det även mycket 

litteratur som tar upp och presenterar språkets olika nivåer för att ge en tydligare insikt av språkets 

olika byggstenar. Vårt verbala språk innehåller flera olika aspekter och för att exempelvis kunna 

hjälpa ett barn i dess språkliga utveckling måste vi ha kunskap om vilka aspekter av språket som 

behöver stimuleras. Behöver barnet hjälp med att forma olika ljud? utöka sitt ordförråd? eller 

handlar det om att barnet behöver lära sig använda rätt ordföljd och ändelser?  

Språket har många viktiga dimensioner och Arnqvist hävdar att de fyra vanligaste aspekterna av 

barnets språkliga utveckling är den fonologiska (språkljud), den grammatiska (morfologi och syntax), 

den semantiska (ordförråd) och den pragmatiska (språkanvändning). Förutom dessa väljer Lindö 

(2009) att lyfta ytterligare en språklig aspekt som hon anser är av stor betydelse, nämligen den 

pedagogiska/didaktiska dimensionen. Den avser frågor om den optimalt språkstimulerande miljön 

där barn kan erövra och utveckla sin språkliga kompetens. 

Teorier för språk och lärande 
Det finns många teorier om hur barns språkinlärning går till. Visserligen omfattar teorierna barns 

inlärning i allmänhet men jag har för avsikt att i följande kapitel kortfattat presentera några av de 

mer inflytelserika teorierna beträffande barns lärande och tillägnande av språket. Under de senaste 

decennierna har de teoretiska perspektiven växlat och människors syn på språk och språkutveckling 

har varierat. Synsätt och arbetssätt påverkas utifrån den teoretiska grund vi står på och Ann-Katrin 

Svensson (2009), docent i pedagogik, menar att det är viktigt att ha kunskap om de olika teorierna för 

att kritiskt kunna granska och reflektera över de pedagogiska konsekvenserna de olika teorierna 

medför. 
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De teorier för språkutvecklingen som dominerade under 1900 talets första hälft, stadieteorier, var 

inriktade på frågor om hur språket utvecklades och forskningen fokuserade på att beskriva 

utvecklingen åldersmässigt, där man försökte fastslå viktiga milstolpar. Mindre intresse ägnades åt 

att försöka undersöka vilka faktorer som påverkade språkutvecklingen. Detta kom senare att bli en 

viktig del och under 50- 60-talen fick vi en diskussion gällande arv och miljö inom språkforskningen 

och två av de mest betydande personerna inom denna debatt var behavioristen B F Skinner och 

lingvisten Noam Chomsky. Utmärkande för dessa två forskare var att de båda försökte ge en 

förklaring till språkutvecklingen. 

Behavioristisk syn på språket 

Johan Watson, behaviorismens grundare, definierar psykologin som en vetenskap inom det 

mänskliga beteendet. Han valde bort inre aspekter som själ och medvetande då han ansåg att dessa 

områden inte var möjliga att studera tillräckligt objektivt eller värderingsfritt. Behaviorismen har fått 

sitt namn efter ordet ”behavior” (beteende) och en viktig utgångspunkt i den behavioristiska skolan 

är att vissa givna stimuli leder till givna responser och vårt beteende kan i stor grad betecknas som 

påverkat utifrån (Arnqvist, 1993). 

B F Skinner, en av de mer framträdande behavioristerna, bidrog till inlärningsteorin genom 

begreppet förstärkning. Han tyckte sig märka att vi lärde oss bättre i fall vi fick någon typ av belöning 

eller beröm och hävdade att språk lärs in på samma sätt som allt annat beteende, nämligen genom 

att önskvärda beteenden belönas. Barnets språktillägnande ansågs vara en fråga om inlärt beteende. 

Barnet lärde sig nya ord genom att människor i dess närhet gav positiv förstärkning också på samma 

sätt som de kunde sluta använda vissa ord genom att få någon typ av straff (Arnqvist, 1993). Enligt 

behavioristerna lär sig barnet språket genom social förstärkning och genom imitation och Svensson 

(2009) framhåller att de pedagogiska konsekvenserna av det behavioristiska synsättet blir att språklig 

stimulans är mycket viktig. Som pedagog ska man ge barnet tydliga responser på dess 

kommunikationsförsök och vara observant på att benämna föremål i omgivningen och händelser 

barnet är med om. Pedagogen får makt över barnets språkutveckling. 

Denna inlärningsteori ifrågasätts idag av de flesta forskare som menar att det verkar föga sannolikt 

att alla ord som ett barn kan, lärs in tack vare sociala förstärkningar. Teorin brister i förklaringar 

gällande upphovet av barns språkliga kreativitet, där de hittar på nya ord, nya böjningar eller sätter 

samman ord till satser de antagligen aldrig hört någon vuxen uttrycka (Arnqvist, 1993). En person 

som ställde sig mot den behavioristiska teorin var Noam Chomsky, företrädare för den nativistiska 

teorin. Hans viktigaste invändning var att det var orimligt att tänka sig att varje mening som barn 
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yttrar är inlärt på det sätt som behavioristerna beskriver och ansåg snarare att barnet är genetiskt 

förprogrammerat att lära sig sitt modersmål (Johansson & Svedner, 2003). 

Nativistisk syn på språket 

Den Nativistiska teorin som fokuserade på språkets struktur och grammatiska funktion betonade 

arvets och mognadens roll för språkinlärning. Man ansåg att språket var allt för komplext för att man 

skulle kunna tänka sig att det var inlärt. Istället menade Noam Chomsky att den mänskliga hjärnan är 

konstruerad så att individen är förprogrammerat att lära sig tala och hävdade att barnet föds med ett 

språkanlag, LAD (language acquisition device)(Arnqvist, 1993). Språkutvecklingen styrs alltså av en 

medfödd grammatisk kompetens och till skillnad från behavioristerna, anser inte nativisterna att 

språkutvecklingen följer samma mönster som den övriga intellektuella utvecklingen. De menar 

istället att språkutvecklingen sätter igång nästan automatiskt. Språket behöver inte tränas utan 

Chomsky ansåg att det räckte med en normalt stimulerande språklig miljö för att LAD, språkmodulen, 

skall aktiveras och hjälpa barnet att föra samman de ord som barnet lärt sig till grammatiskt korrekta 

meningar (Johansson & Svedner, 2003). 

Svensson (2009) menar att det ligger en fara i att radikalt dra pedagogiska konsekvenser utifrån det 

nativistiska synsättet, eftersom man kan tro att barnets språk kommer av sig självt. Vilket i sin tur kan 

leda till att vuxna inte anstränger sig för att stimulera barnens språkutveckling utan förhåller sig 

passiva och väntar på att barnen ska utvecklas på egen hand. 

Några av de argument som talar för att den (tal)språkliga förmågan skulle vara medfödd är bland 

annat att alla mänskliga kulturer har ett utvecklat språk, alla mänskliga språk har en grammatisk 

struktur, de flesta barn har en likartad språkutveckling och att barn tillägnar sig språket under några 

få år utan formell undervisning (Arnqvist, 1993). Även om det finns omfattande stöd för Chomskys 

medföddhetsteori har det visat sig att det inte räcker för att förklara alla aspekter av 

språkförvärvandet.  Kritikerna menar att om språket skulle vara medfött borde man finna samma 

grammatiska regler i alla språk, i hela världen, en universell grammatik och barns sätt att använda 

språket i motsättning till den strukturella grammatiken som Chomsky presenterar borde inte existera 

(Johansson & Svedner, 2007). 

Ytterligare en invändning mot den nativistiska teorin är att den är alltför inriktad på språkets 

grammatik och kritikerna menar att den sociala omgivningen och barnets pragmatiska användning av 

språket också måste tas hänsyn till (Johansson & Svedner, 2007). Teorin om att språket kommer av 

sig självt och inte kräver någon stimulans motsägs av både Jean Piaget och Lev Vygotskij, två 

frontalfigurer inom utvecklingsspykologin vars teorier, förutom språkutvecklingen, också tar hänsyn 

till barnets kognitiva utveckling. Arnqvist (1993) ger en mycket förenklad förklaring till skillnaden 
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mellan de två olika teorierna. Medan Piagets kognitiva teori utgår från att tänkandet påverkar 

barnets språkliga utveckling menar han att Vygotskijs sociokulturella teori å andra sidan grundar sig i 

att språket styr den kognitiva utvecklingen. 

Kognitivistisk syn på språket 

Enligt Jean Piaget är språket beroende av den kognitiva utvecklingen och utvecklingen av de 

kognitiva förmågorna är i sin tur beroende av individens mognad. Piaget betonar barnets individuella 

undersökande av sin omgivning och hävdar att individen själv skaffar sig kunskap genom sina 

erfarenheter vilket i sin tur leder till kognitiv utveckling. 

”När barnet tittar, lyssnar, känner, luktar och smakar på saker och ting, lär det sig hur världen 

ser ut och vad den består av. Genom att barnet successivt sammanfogar alla upplevelser 

utvecklas tänkandet” (Svensson, 2009, s 31) 

De pedagogiska konsekvenserna av Piagets kognitiva teori blir att barnet måste få rika möjligheter att 

vara aktivt, utforska sin omvärld, återuppleva och härma i sina lekar (Svensson, 2009). Piagets tankar 

kring barnet och språket handlar till stor del om hur barnet blir mer och mer socialt. Språket delas 

enligt Piaget in i två olika språk, ett egocentrerat språk som är medfött och ett socialiserat språk som 

utvecklas senare. Han menar att det lilla barnets språk är egocentrerat då barnet pratar mer med sig 

själv än andra på grund av att det nyfödda barnet inte kan skilja på sig själv och omgivningen och kan 

därför inte inta lyssnarposition. Med hänsyn till detta menar Arnqvist (1993) att språket, utifrån ett 

kognitivt perspektiv, inte betecknas som vare sig socialt eller kommunikativt hos det lilla spädbarnet 

utan att språket snarare har en individcentrerad funktion än en social. 

I motsättning till Piaget som menade att utvecklingen går från det individuella till det sociala står 

Vygotskij som i allra högsta grad ansåg att språket är ett socialt fenomen vilket utvecklas för att 

människan skall kunna kommunicera med varandra. 

Sociokulturell syn på språket 

Den främste företrädaren för den sociokulturella teorin är Lev Vygotskij (Lindö, 2009). Vygotskijs 

teori bygger på att den mänskliga utvecklingen har ett nära samband med det sociala, historiska och 

kulturella sammanhanget och att barnets utveckling tar sin utgångspunkt i interaktionen med 

omvärlden. Precis som teorin inom kognitivismen fokuserar den sociokulturella teorin på relationen 

mellan tänkandet och språket men till skillnad från Piaget som ansåg att tanken leder till ett utvecklat 

språk, ansåg Vygotskij att språket hjälper oss att utveckla tanken. Vygotskij menade att lära sig prata 

är att lära sig tänka och genom språket blir tanken medveten (Lindö, 2009). 
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Vygotskij ansåg att språket har två funktioner: att skapa sociala relationer med andra och att det är 

ett redskap för tänkandet (Svensson, 2009). Barnets språk är enligt denna syn från början socialt och 

inriktat på kommunikation och det sociala språket kommer till uttryck när det lilla barnet riktar sig till 

en annan människa. Barnet skriker och vänder sig därmed till de andra individerna i sin omgivning. 

Skriket talar om att barnet är hungrigt eller har en blöt blöja och i denna aspekt menar Arnqvist 

(1993) att språket blir kommunikativt.  

Säljö (2000) skriver att genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling blir 

kommunikativa processer centrala. Han menar att det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer 

sig världen, som barnet blir medveten om vad som är intressant och värdefullt. Enligt den 

sociokulturella teorin föds vi med en orientering mot kommunikation med andra. I detta sociala 

samspel tillägnar vi oss ett eller flera språk som hjälper oss att upprätthålla och utveckla 

kommunikationen och så småningom blir även språket ett redskap för att vi ska kunna utveckla vår 

tankemässiga förmåga. Vygotskijs teori betonar lärandets sociala och kulturella karaktär och att 

vuxenstödet, eller stödet av någon mer mogen, är centralt för lärandet. 

Vygotskij ansåg att all utveckling sker i samspelet med det sociala och han myntade begreppet ”den 

proximala utvecklingszonen” vilken kort kan förklaras som det fält mellan barnets nuvarande 

kunskap till vad det skulle kunna tänkas utveckla sig. Utvecklingszonen handlar alltså om att det 

barnet inte klarar av på egen hand, kan det tillsammans med en mer kompetent person klara. Utifrån 

detta kan vi hävda att interaktionen med vuxna eller andra barn är av största betydelse för barnets 

utveckling och Svensson (2009) menar att de pedagogiska konsekvenserna vi kan dra av Vygotskijs 

teori är att om samspelet mellan barnet och den vuxne ligger på en utmanande nivå som leder till 

inlärning, leder det i sin tur till barnets mognad och utveckling. 

Min teoretiska utgångspunkt för studien 

Olika teorier försöker beskriva och förklara barnets språkutveckling och de pedagogiska 

konsekvenserna påverkas av rådande synsätt. Utifrån de teorier jag ovan presenterat kan vi finna i 

huvudsak tre olika förklaringar till barns språkutveckling. Den första hävdar att språkutvecklingen är 

beroende av yttre påverkan, den andra menar att den beror av en medfödd förmåga och den tredje 

förklaringen menar att den språkliga utvecklingen också till stor del är beroende av andra 

utvecklingsområden, såsom kognitiv eller social utveckling.  

Både Piaget och Vygotskij var överens om att språket inte utvecklades på grund av medfödd 

kompetens eller positiv förstärkning. Men sedan skiljer deras meningar åt då Piaget huvudsakligen 

förklarade språkutvecklingen som ett resultat av ökad kognitiv förmåga medan Vygotskij däremot 
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hävdade att språket utvecklades som en konsekvens av att människan söker social kontakt. Trots de 

olika utgångspunkterna kan man finna vissa likheter i deras teorier och att båda betonar att 

interaktionens betydelse är en gemensam faktor och att det finns ett samband mellan språket och 

tanken kanske är det som utmärker deras teorier mest. Människan använder inte språket endast som 

kommunikationsmedel utan även i hög grad för att utveckla tanken. 

Jag anser själv att interaktionen är en betydelsefull faktor för barns utveckling och jag ser på barnet 

som kompetent och att barns utveckling inte går att fastslå i bestämda stadium utan att hänsyn alltid 

måste tas till rådande omständigheter. En av huvudtankarna för den sociokulturella teorin är att den 

mänskliga utvecklingen har ett nära samband med både det sociala och kulturella sammanhanget 

och därav bygger jag min studie på en sociokulturell grund. Att teorin även lägger stor vikt vid 

kommunikativa processer är ytterligare en faktor som påverkat mitt val.  

Vygotskij hävdar att språket utvecklas som en konsekvens av att människan söker social kontakt och 

enligt den sociokulturella teorin föds vi med orientering mot kommunikation. Vygotskijs teori 

betonar lärandets sociala karaktär och att vuxenstödet är centralt för lärandet. 

Barns språkutveckling 

Det kommunikativa barnet 

Genom tiderna har tankar om hur barns språk utvecklas varierat och influerats av olika rådande 

språkteorier. Lindö (2009) berättar dock att dagens språkforskare är överens om att barnets 

språkutveckling är förankrad i både ett kognitivt och ett sociokulturellt sammanhang och att alla 

barn, oavsett språk och kultur, som utvecklas normalt genomgår liknande utvecklingssteg. Även om 

barns språkutveckling i högsta grad är väldigt unik för varje individ poängterar Arnqvist (1993) att 

forskningen presenterar någon typ av allmän beskrivning av de olika utvecklingsstadier barnet 

passerar. Huvuddragen av dessa generella slutsatser är att:  

 de flesta barn börjar jollra vid sex månader 

 första ordet kommer mellan 8-18 månader 

 första ordkombinationerna vid ca två års ålder 

 de flesta barn behärskar språkets grundläggande grammatiska regler vid 4-5 års ålder. 

Förr ansåg forskare att barns språkutveckling började i och med barnets första ord men i dag har man 

ändrat uppfattning och gör en skillnad mellan att förstå språk och att kunna producera språk vilket 

har medfört ett annat synsätt där man istället ser barnet som kommunikativt redan vid födsel 

(Eneskär, 1990). Den svenske språkforskaren Ragnhild Söderberg framhåller i sin bok Barnets tidiga 

språkutveckling att barnet redan från födseln är förberett för och inställt på språklig kommunikation. 



17 
 

Hon urskiljer två olika nivåer för barnets utveckling innan det når talspråket. I den första nivån, proto 

konversationen, tolkar modern barnets olika signaler, skrik och blickar, och bekräftar barnet vilket ger 

barnet tillfälle att lära sig konversationens rollspel. Det dröjer inte länge förrän det lilla barnet själv 

(vid sex månader) aktivt deltar i ett kommunikativt samspel och kliver in i den andra nivån, den 

förspråkliga. Söderbergh (1988) beskriver den förspråkliga nivån som mer avancerad och belyser att 

det inte är förrän här som barnet har chans att upptäcka sambandet mellan språk och verklighet då 

”du-jag-samspelet” utvecklas till ett samspel där även omvärlden dras in. Barnet ges möjlighet att 

uppfatta språket som ett symbolsystem där orden betecknar något specifikt. Den vuxna hjälper alltså 

barnet att utvecklas genom att tala om verkligheten omkring det. Dessa benämningssamtal leder till 

att barn förstår många ord innan de själva kan säga dem (Johansson & Svedner, 2003). Vid denna 

tidpunkt har även barnets joller specialiserats till ett så kallat stavelsejoller där konsonant-

vokalkombinationer upprepas om och om igen(da da da, ma ma ma). Jollret anpassas allt mer till 

olika sammanhang och kroppsrörelser, gester, miner och ljud blir riktade och meningsfulla 

symboliska handlingar – barnet kommunicerar nu för fullt! 

Barnet försöker påverka den vuxnes handlingar genom sina icke-verbala uttryckssätt som att peka, 

banka eller göra ljud. Johansson och Svedner (2003) menar att när den vuxne svara på barnets 

uttryck med ord visar denne för barnet hur mycket enklare det är att få en önskemål tillfredsställd 

med verbal kommunikation istället för icke-verbal och på så sätt börjar barnen själva att försöka 

producera olika ord. Gester är det spontana, naturliga och primära uttryckssättet för små barn säger 

Söderbergh (1988) och poängterar att även om barn börjar använda ord i sin kommunikation med 

andra finns det ingen anledning att tro att barnet skulle vara på väg att överge sina icke-verbala 

uttryckssätt. 

Den aktiva lyssnaren 

Det har skett ett paradigmskifte inom förskolans verksamhet gällande synen på barns utveckling och 

lärande, förr såg man barnen som ”tomma bägare” där de vuxna i stor utsträckning bestämde vad de 

skulle ”fylla på” talas det i dag om ”det kompetenta barnet” (Lindö, 2009). Det förändrade synsättet 

har medfört andra arbetssätt och fordrar i stor grad en pedagog som respekterar barnet som en egen 

individ och har förmågan att inta barnets perspektiv genom att vara lyhörd inför barnets tankar och 

erfarenheter. Paradigmskiftet innebär att pedagogen lämnat sin roll som förmedlare och kliver in i en 

ny värld där man istället intar en medforskande hållning som pedagog. Vi har alla en barnsyn, 

medveten eller omedveten, och oavsett vilken kommer den att ligga till grund för den pedagogiska 

verksamheten och påverka förhållningssättet gentemot barnen. Vi kan välja att se det kompetenta 

barnet och ha en tro till dess förmåga att lära eller så kan vi välja en annan bild. 
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Westerlund (2009) presenterar en bild av det utforskande barnet som använder alla sina sinnen för 

att utforska sin omvärld. Hon betonar det goda samspelets betydelse för barns språkutveckling och 

hävdar att lyssnandet är nyckeln till språket. Som tidigare nämnts anser Westerlund att lyssnandet i 

den förverbala fasen i större grad berör det vi ser och tolkar av kommunikationen än vad vi hör och 

menar att lyssnandet är en aktiv process. Att lyssnandet handlar om mer än att bara kunna upprepa 

vad någon sagt anser även Nilsson och Waldemarsson (2007) som skriver att vi bör använda ögonen 

och inte bara öronen för att uppfatta samtalets budskap. Vidare menar författarna att även om vår 

kultur emellertid betonar talaren mer än lyssnaren är lyssnaren avgörande för att en kommunikation 

ska kunna äga rum eftersom det är lyssnarens uppgift att tolka budskapet korrekt.  

Westerlund (2009) anser att samspelet ska bygga på att se, observera och lyssna på vad barnet 

intresserar sig för och poängterar att det är bättre att tolka in för mycket i barnets meddelande än 

att inte alls försöka förstå. Barnet lär sig kommunicera genom att få vara tillsammans i dialog och i 

anknytning till Söderberg och Vygotskij betonar även Westerlund vuxenstödets avgörande betydelse 

i det dialogiska samspelet. Barn växer upp i olika samhällen och kulturer och den språkliga miljön kan 

därför se mycket olika ut. Vissa barn möter mängder av uppskattning och positiv respons medan 

andra barn i större grad möter tillsägelser och förmaningar.  

Westerlund (2009) har studerat komponenterna för något hon benämner ”den goda dialogen” och 

beskriver viktiga aspekter som för den vuxne handlar om att benämna och bekräfta samt att imitera, 

upprepa och utvidga. Hon hävdar att eftersom barnet lär sig kommunicera genom att få vara 

tillsammans i dialog kommer samspelet att utgöra en avgörande roll för barnets tillägnande av 

språket. När vi tolkar barns yttrande blir det naturligt att ge barnet ett svar i form av benämning och 

bekräftelse. Barnet ”talar” och vi agerar och svarar utifrån hur vi tolkat budskapet. Eftersom de första 

småbarnsorden i regel är starkt förenklade och många låter ungefär likadant poängterar Westerlund 

vikten av att man som vuxen i ord-inte bara i handling- bekräftar vad man uppfattat. Barn har större 

förståelse av språket än vad de kan ge uttryck för och på så sätt får barnet en chans att tillrättavisa 

oss om vi misstolkat budskapet. ”bäbä” som första gången betyder ”bäbis” behöver nödvändigtvis 

inte göra det i nästa samtal. 

Förutom att upprepa barnets kommentarer till sina upptäckter framhäver Westerlund att vuxna 

också kan utvidga barnets språk genom att utveckla meningen grammatisk. Barnet säger ”nä bi” och 

den vuxne utvecklar och med ”nä det finns ingen bil där, bilen är borta”. Meningen kan också 

utvecklas innehållsmässigt då barnet säger ”tatt” och den vuxne utvecklar med ” ja titta, en svart 

katt”. 
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”under förutsättning att den vuxnes kommentar inte skiljer sig alltförmycket från barnets sätt 

att uttrycka sig – t ex vad gäller meningslängd – bidrar den vuxnes vana att utveckla barnets 

ord och meningar till att barnets egen meningsbyggnad blir mer avancerad” (Westerlund, 

2007, s. 41) 

Dialogens betydelsefulla roll för barns språkutveckling lyfts även fram av Söderbergh (1988) och 

Johansson och Svedner (2003). Söderbergh talar om dialogens betydelse för att frigöra språket från 

”här-och-nu” och menar att med hjälp av den vuxnes ledsagande lär sig barnet så småningom att tala 

om både dåtid och framtid. Johansson och Svedner talar också om hur den vuxne ackompanjerar 

barnet genom att korrigera, omarbeta och utvidga barnets kommunikation och konstaterar att det är 

viktigt att samtala med barn. De belyser dock att vissa samtal betraktas som dåliga då de snarare 

hämmar språket än utvecklar det. Exempel på sådana samtal kan vara hot, förmaningar, förbud och 

ignorerade frågor. Som exempelvis när barnet med iver kliver innanför dörren och visar upp masken 

denne hittat får uppmaningen att inte lorta ner golvet med de jordiga stövlarna. Ytterligare ett 

exempel på dåliga samtal beskriver Johansson och Svedberg som kontrollerade samtal där den vuxna 

utfrågar barnet utan egentligt intresse för svaren. 

Förskolans uppdrag 

Vad säger förskolans läroplan? 

Förskolans läroplan (Lpfö98, rev 10) som ligger till grund för det pedagogiska arbetet syftar till att 

förskolan ska kunna erbjuda alla barn som vistas i förskolan en god pedagogisk verksamhet där 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Läroplanen säger att förskolan ska lägga grunden för 

ett livslångt lärande samt att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

Inledningsvis presenterar styrdokumentet de grundläggande värden som läroplanen vilar på och 

förskolans uppdrag där demokratiska värderingar utgör stommen. Vidare i dokumentet möts vi av 

mål som anger inriktningen på förskolans arbete och riktlinjer för personalen som ansvarar för att 

förskolans uppdrag genomförs. Läroplanen har funnits och använts inom verksamheten i mer än tio 

år och generellt har läroplanen fått genomslag i verksamheten men historiskt sett har arbetet 

fokuserat i större grad kring ”omsorg och fostran” än kring ”lärandet” som inte alls alltid ingått som 

en självklar del. 

På uppdrag av regeringen utförde skolinspektionen en kvalitetsgranskning (rapport 2011:10) bland 

svenska förskolor för att studera huruvida förskolorna arbetar med att ge barn förutsättningar för att 

utvecklas i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande. Granskningen visar 

emellertid att det allt för ofta råder ett för ensidigt fokus på omsorg och fostran och att majoriteten 

av de granskade förskolorna inte klarar sitt pedagogiska uppdrag fullt ut. Eftersom förskolans 
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potential att stimulera barns naturliga lust att lära inte har utnyttjas till fullo har en revidering av 

förskolans läroplan införts fr.o.m. 1 juli 2011 med avsikt att stärka det pedagogiska uppdraget genom 

bl.a. förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer.  

Läroplanen lägger stor vikt vid språk och utveckling och betonar att språk, lärande och 

identitetsutveckling hänger samman. I kapitlet om utveckling och lärande (2.2) är ”Språk och 

kommunikation” ett av de områden som fått sina mål utvecklade och förtydligande i den reviderade 

läroplanen och här ser vi två exempel av mål där förskolan ska sträva efter att varje barn: 

”…utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv.” (s.10) 

"…utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra." (s.10) 

Även om läroplanen anger att det är förskolläraren som har det primära ansvaret för att arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i deras språk – och 

kommunikationsutveckling har samtliga i arbetslaget uppgiften att ge barnen möjlighet att utveckla 

sin förmåga att kommunicera. 

Då läroplanen bland annat betonar att verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, 

behov och åsikter skulle man kunna påstå att språkutvecklingen bör genomsyra allt arbete i 

förskolan. Detta för att barnen ska ges goda chanser att tillägna sig ett språk som hjälper dem att 

utöva inflytande i den pedagogiska verksamheten. Om vi tittar på avsnittet gällande barns inflytande 

(2.3) ser vi att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen samt att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

” …utvecklar sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation” (s.12) 
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Metod  

Metodval 
Forskning kan bedrivas i två huvudkategorier, kvantitativ och kvalitativ. Förenklat kan man säga att 

den kvantitativa forskningen ger ett bredare resultat i form av siffror och andra faktorer som enkelt 

kan mätas. Däremot går den kvalitativa forskningen går mer på djupet och försöker beskriva, hur, vad 

och varför saker och ting sker och kräver en tolkning av undersökningens resultat. Bryman (1997) 

beskriver att kvantitativa forskare tenderar att anamma ett strukturerat angreppssätt på studiet av 

samhället medan den kvalitativa forskningen tenderar att vara med öppen och flexibel. 

Jag har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod i min undersökning där jag låtit mig inspireras av en 

etnografisk ansats. Dimenäs (2007) beskriver att huvudsyftet för den etnografiska ansatsen är att 

försöka förstå och beskriva människors komplexa livsvillkor och att den etnografiska studien 

fokuserar på observationer av olika sociala processer och strukturer. Av den anledning har jag valt att 

använda mig av det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt vid tolkning av resultat. 

När det gäller metoder för insamling av information som förknippas med kvalitativ forskning 

framställer Bryman (1997)den deltagande observationen som en av de mest kända metoderna. Med 

deltagande observationer menas att forskaren själv spelar rollen som medlem av det sociala system 

han studerar (Halvorsen, 1992). Forskaren kan vara delaktig i olika grader och Dimenäs (2007) 

presenterar fyra olika fältidentiteter; fullständig deltagare, deltagare-observatör, observatör-

deltagare samt fullständig observatör. För att bibehålla tryggheten i gruppen valde jag att 

observationerna skulle ske utan barnens vetskap och utan planerade förändringar i barngruppen, 

miljön eller arbetslaget. Detta innebär att jag har intagit rollen som deltagare-observatör och ingått i 

den dagliga verksamheten samtidigt som jag producerat data med hjälp av videokameran som 

verktyg. Halvorsen (1992) beskriver detta som ostrukturerade observationer då jag till skillnad från 

strukturerade observationer inte på förhand valt ut bestämda aktiviteter att studera. Vid 

observationerna har jag inte använt mig av något färdigt schema utan i stället försökt att fånga upp 

situationerna med anknytning till huvudämnet. 

Med videokameran som verktyg 

Observationer är vanligt förekommande inom förskolans verksamhet för att synliggöra och 

dokumentera barnens utveckling och lärande. För att utföra observationer kan man ta hjälp av olika 

observationsverktyg och Wehner-Godée (2000) presenterar löpande protokoll, bandspelare, kamera 

och videokameran och hon menar att det finns både för och nackdelar med de olika verktygen och 

att varje medium har sitt eget språk. Bandspelaren ger exempelvis en tydligare bild av ”ljudrummet” 
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än det löpande protokollet eftersom det är omöjligt att fånga in och skriva ner allt vad flera barn 

säger eller gör under en aktivitet medan videokameran ger oss en ännu vidare bild då den kan fånga 

in både bild, ljud och rörelse samtidigt. Videoobservationer har visat sig vara särdeles bra metod när 

det gäller att fånga småbarns agerande och lärande i förskolan och Wehner-Godée (2000) menar att 

barnens begränsade förmåga att använda verbalt språk och flödet av händelser gör det svårt att 

använda bandspelare och att hinna dokumentera i skrift. 

En positiv faktor med videokameran och det inspelade materialet är att det går att bevara i sin helhet 

med all sin komplexitet och ger observatören möjlighet att upprepa och granska data ett obegränsat 

antal gånger. Detta leder till en god chans att synliggöra tidigare oupptäckta fenomen som vanligtvis 

skulle förbigått obemärkt. Nackdelen med videokameran kan dock vara att den drar till sig en hel del 

uppmärksamhet och att både barn och vuxna kan känna obehag inför att bli filmad. Wehner- Godée 

beskriver videokameran som ett starkt medium eftersom man under inspelning kommer mycket nära 

de observerade personerna och hon menar därför att risken för att kränka någons integritet alltid 

finns näravarande.  

Även om videokameran kanske är det bästa medium för att synliggöra mänskliga beteenden får vi 

inte glömma att det också kan finnas en risk för en kamerapåverkan som leder till att barn eller vuxna 

”agerar” framför kameran. Genom att placera videokameran på ett stativ i rummet hade jag för 

avsikt att avdramatisera själva filmandet och förhoppningar om att både barn och vuxna skulle bli 

vana vid verktyget och så småningom se det som en del av möblemanget. 

Forskningsetiska överväganden 
Dimenäs (2007) presenterar forskningsetiska principer som författats av Vetenskapsrådet och i 

samband med påbörjad studie tog jag hänsyn till dessa som syftar till att skydda individen. Dimenäs 

berättar att vetenskapsrådets individskyddskrav delas upp i fyra olika huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och att i varje forskningsprojekt måste 

samtliga krav tas hänsyn till för att utförandet av studien skall kunna ske. Vetenskapsrådets etiska 

regler är formulerade som principer och ska utgöra riktlinjer och Dimenäs menar därför att det är 

forskarens eller, som i detta fall, studentens ansvar att noga tänka igenom vilka konsekvenser den 

tänka studien skulle kunna få för individen.  

Medan Informationskravet anger att forskaren skall informera de berörda om forskningsuppgiftens 

syfte fastslår samtyckeskravet varje deltagares rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet handlar om att undersökningens uppgifter hanteras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem för att skydda de medverkandes integritet. Avslutningsvis åsyftar 
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nyttjandekravet att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får brukas för 

forskningsändamål. 

Inför observationerna besökte jag förskolan för att informera personalen om min studie. Jag 

berättade kortfattat om studiens syfte och om hur jag hade tänkt gå tillväga för att genomföra 

observationerna. Jag poängterade att deltagandet var frivilligt och att det skulle förblir anonymt då 

både namn och plats fingeras. Jag var även noga med att belysa att videofilmen endast skulle 

studeras av mig för att senare transkriberas till text och att efter examinering av arbetet kommer 

videofilmen att raderas. Samma information skickade jag ut till alla föräldrar på avdelningen via 

förskolans webbaserade föräldramöte samt en utskriven version som jag lämnade på barnens hylla 

tillsammans med ett medgivandeformulär som föräldrarna blivit ombedd att signera i fall de tillät att 

deras barn skulle vara delaktiga i studien. Jag lämnade även min mailadress och mitt mobilnummer 

och uppmuntrade föräldrarna att kontakta mig om de hade några vidare frågor. För att påverka 

barnens vardag så lite som möjlig med mina observationer har jag ansökt om tillstånd från samtliga 

föräldrar för att undvika att justera om i barngruppen samt tillfrågat all personal på avdelningen. 

Urval 
Studien har utförts på en kommunal förskola belägen i en mindre stad i södra delen av Norrland. 

Utifrån ett bekvämlighetsurval valde jag att utföra mina observationer på en förskola där jag tidigare 

haft kontakt med både barnen och personalen under utbildningens VFU-period eftersom studiens tid 

är begränsad. Av samma anledning kommer samtliga observationer från en och samma 

småbarnsverksamhet som inkluderar åldrarna 1-2 år, vilket är studiens målgrupp. 

Av 20 inskrivna barn lämnade 16 föräldrar sitt skriftliga tillstånd vid start av observationsarbetet. 

Anledningen till bortfall var sjukdom och ledighet och de fyra barn som inte fått tillåtelse befann sig 

därför inte på förskolan under mina observationstillfällen. Samtlig personal på avdelningen har också 

blivit tillfrågad och gått med på deltagande i studien. Under mina observationsbesök på förskolan är 

det sammanlagt fyra vuxna som varit schemalagda och medverkat. Observationerna har inte 

fokuserat på någon särskild individ men däremot valde jag att i större grad rikta observationerna mot 

de barn som ännu inte utvecklat något riktigt talspråk då barnens språkliga kompetens varierade. De 

observationer som innefattar min egen medverkan har direkt valts bort då min medvetenhet om 

studiens syfte kan komma att påverka resultatet. 

Utifrån mitt insamlade material har jag valt de observationer som jag anser visar på tydliga 

kommunikativa samspel mellan barn och pedagog. Jag har transkriberat fem stycken observationer 

där mitt intresse för att visa på hur kommunikativa möten kan variera i kvalité har påverkat urvalet. 

Observationerna visar på hur kommunikativa samspel kan utspela sig på olika sätt och det ingår både 
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situationer som jag väljer att definiera som bristande möten samt möten med goda kommunikativa 

förutsättningar. Min samlade uppfattning är att mitt material visar till övervägande del fler exempel 

av goda kommunikationsmöten men jag vill även synliggöra tillfällen då kommunikationen, enligt min 

mening, brister. 

Tillvägagångssätt 
Efter mitt första informationsbesök anlände jag på förskolan igen och denna gång för att samla in de 

medgivanden som föräldrarna lämnat och för att kontrollera vilka som ännu inte skrivit under 

formuläret. Min avsikt har varit att utföra observationerna under så naturliga omständigheter som 

möjligt för verksamheten. Med hänsyn till risken för att kränka någons integritet och min 

medvetenhet om videokamerans påverkan på framtida resultat bestämde jag mig för att ta tillfället 

att ”presentera” videokameran för barnen och pedagogerna. Presentationen gav barnen möjlighet 

att undersöka det nya föremålet som tagits in i deras vardagliga miljö och bekanta sig med det. Till en 

början samlades alla barn nyfiket runt stativet och efter att de fått känna på det och fått en förklaring 

av vad det var och hur den skulle användas svalnade intresset snabbt. Jag flyttade runt stativet 

mellan avdelningens olika rum för att vänja barnen vid att videokameran skulle komma att finnas 

med i deras vardag de kommande dagarna. Återigen informerade jag personalen om hur jag tänkt 

lägga upp observationerna för att försäkra mig om att alla fortfarande var med på noterna. 

Det var sedan dags att påbörja arbetet med observationerna och jag valde att dela upp inspelningen 

över fyra besökstillfällen. Jag lät videokameran filma ca två- tre timmar åt gången och anledningen 

till att jag valde att filma små delar i taget var att materialet skulle bli mer hanterbart. Jag ville även 

bearbeta materialet i direkt anslutning till observationstillfället. Stativet och videokameran flyttades 

mellan rummen och placerades utifrån var barnen befann sig. Kamerans ljudupptagningsförmåga vad 

god och jag kunde därför placera stativet en bit bort från barnen och undvek på så sätt att störa dem. 

Jag deltog aktivt i barnens olika aktiviteter under tiden som videokameran spelade in, med undantag 

för de tillfällen då jag placerade om stativet. 

Totalt samlade jag på mig observationer motsvarande ca nio timmars videofilm. Jag studerade 

samtliga videoklipp och avlägsnade sådana som inte var relevant för studien. Observationerna 

sammanställdes för att finna mönster och jag kategoriserade sedan observationerna utifrån studiens 

syfte och transkriberade dessa till textdokument som presenteras i resultatdelen. Vid 

transkriberingarna har jag valt att inte lägga något större fokus på varken beskrivningen av rummets 

utformning eller barnens exakta ålder. Även om både miljö och ålder är faktorer som påverkar 

barnens kommunikativa utveckling anser jag att de inte har någon avgörande betydelse för denna 

studies resultat. Varje observation följs av en kort tolkning där jag beskriver med egna ord vad som 
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sker i den aktuella situationen. Tolkningen analyserar jag sedan i förhållande till vad som tagits upp i 

litteraturgenomgången.  

Validitet och Reliabilitet  
Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning kan sägas handla om att kunna beskriva att 

man har samlat in och bearbetat data på ett intressant, pålitligt och begripligt sätt. Halvorsen (1992) 

hävdar att begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans medan med reliabilitet 

menas hur pålitliga mätningarna är.  

Vid genomförande av min studie anser jag att god validitet har uppnåtts då jag lyckats samla in data 

relevanta för problemställningen. Som lärarstudent har jag fått tillgång till den verksamhet studien 

riktar sig mot och jag har kunnat observera den specifika målgruppen för syftet utan någon större 

påverkan i fält då jag sedan tidigare var känd för dem. Jag har öppet redovisat för mitt 

tillvägagångsätt och olika övervägande jag gjort under arbetets gång.  

Jag kan däremot inte dra några generella slutsatser utifrån mina data då min studie endast kan vara 

sann och gälla för den situation där den ägde rum. Jag anser dock inte att mitt resultat skulle vara 

mindre trovärdigt utan betonar vikten av att resultatet endast kan tolkas utifrån denna studies syfte. 

Wehner-Godée (2000) skriver att alla observationer är subjektiva och färgas alltid av den som 

observerar. Jag anser därför att det är av vikt att påpeka att observationernas tolkning kan förändras 

då de präglas av min kunskap och tidigare erfarenheter. Reliabiliteten kan förändras beroende på hur 

många gånger man studerar videoklippen och tolkningen varierar utifrån vad som för tillfället 

intresserar oss. Videosekvenserna väljs ut för att få fram studiens huvudsyfte och materialet tas ur 

ett sammanhang och sätts in i ett nytt. Alla de val som detta innebär är subjektiva enligt Wehner- 

Godée som framhåller att en annan person skulle göra andra val. 
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Resultat och analys 

Nedan redovisas resultatet av de genomförda observationerna för min studie. Jag presenterar fem 

observationer som visar på hur kommunikativa samspel kan utspela sig mellan ett eller flera barn 

tillsammans med en pedagog. I observationerna ingår det både situationer som jag väljer att 

definiera kommunikativa möten med goda förutsättningar samt bristande möten. För att underlätta 

för läsaren har jag valt att först göra en egen tolkning av observationen som jag sedan analyserar i 

direkt anslutning. 

Goda kommunikationsmöten 
Freja vill också rita. 

Klara, Tyra och Amanda sitter tillsammans med en pedagog runt det runda bordet och ritar. Flickorna 

har varsitt papper framför sig och i mitten av bordet står det två plastlådor med kritor i. Pedagogen 

samtalar med barnen och ställer frågor kring deras teckningar. Efter en stund kommer Freja också in i 

rummet. 

Freja kommer in i rummet och går mot bordet och viftar med armarna. ”Hej Freja” säger 

pedagogen och vänder sig mot henne och böjer ner huvudet. Freja ställer sig intill Amanda och 

tittar på teckningen som ligger på bordet och vänder sig sedan mot pedagogen, tittar upp och 

pekar på teckningen. ”Ja se vad fint Amanda gör, vill Freja också rita?” Freja ler och nickar. 

Freja låter blicken vandra runt bordet. ”Du kan sätta dig här” säger pedagogen och reser sig 

från stolen. Freja klättrar upp på stolen, sätter sig ner på rumpan och pekar på Tyras teckning 

”dä” säger hon och blickar upp mot pedagogen som nu står vid sidan av bordet. ”Ska jag hämta 

ett papper till dig?” Freja nickar. Pedagogen går in i rummet bredvid och öppnar en garderob 

och tar fram ett vitt ark. Freja som har följt pedagogen med blicken skakar på huvudet. ”dä” 

säger hon igen och pekar på Tyras teckning. ”Jaha vill du också ha rosa?” säger pedagogen 

byter papper. ”Här får du” säger pedagogen och placerar arket på bordet framför Freja. Freja 

ler och ta tag i arket. Hon tittar sedan upp mot pedagogen igen, bankar med ena handen på 

pappret och riktar sedan blicken mot kritorna. ”Varsågod” säger pedagogen och räcker Freja en 

krita. 

Tolkning: 

När Freja kliver in i rummet vet vi inte om hon har för avsikt att sätta sig och rita eller inte. Men när 

pedagogen uppmärksammar Frejas ankomst ger hon Freja valet att välja genom att fråga Freja om 

hon också vill rita. Denna observation ger ett tydligt exempel på hur ett tillfredställande 

kommunikativt samspel kan utspela sig mellan ett barn i den förverbala fasen och en vuxen genom 

att den vuxne är lyhörd och aktivt tolkar barnets icke verbala uttryckssätt. När Freja ”pratar” med 
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pedagogen får hon bekräftelse genom att pedagogen ställer frågor för att kontrollera att hon 

uppfattat Frejas signaler på rätt sätt. Genom att svara på frågan får Freja i sin tur möjlighet att 

korrigera budskapet om detta skulle ha misstolkats. Genom detta samspel får Freja möjlighet att 

upptäcka konversationens rollspel och förståelse för språkets funktion. 

Analys: 

Nilsson och Waldemarson (2007) anger att kommunikation avser att dela något med någon. Att 

kommunikation handlar om att delge behov, tankar, önskningar eller känslor. Författarna framhåller 

också att det krävs ett samspel mellan parterna för att kommunikationen ska fungera 

tillfredställande. Frejas önskning att delta i kamraternas aktivitet blir tillgodosett genom att 

pedagogen har förmågan att kunna tolka hennes icke verbala uttryckssätt och på sätt kan de ingå i 

ett kommunikativt samspel.  Vi kan se hur Freja och pedagogen turas om att vara sändare respektive 

mottagare och den kommunikationsmodell som Arnqvist (1993) presenterar och liknar vid ett ”ping-

pong-spel” realiseras.  

Arnqvist (1993) hävdar att språket har tre huvudfunktioner och denna observation visar hur Freja 

använder språket både för att förmedla ett budskap och även som mål för att påverka en handling. 

När Freja exempelvis protesterar mot det vita pappret som pedagogen plockar fram kan vi anta att 

det för avsikt att få pedagogen att byta pappret till den färg hon önskar. Freja förmedlar ett budskap 

(fel färg!) och påverkar pedagogens handling (som byter papper). Eller när Freja bankar i bordet och 

pekar mot kritorna kommunicerar hon till pedagogen en önskan att hon ska skicka lådan med kritor 

vilket pedagogen gör.  

Söderberg (1988) skriver att gester är det spontana, naturliga och primära uttryckssättet för små 

barn och hon menar att de icke-verbala uttrycksmedel barnet använder sig av är grundläggande och 

bär upp meddelandena. Vi kan återigen titta på när Freja protesterar mot pappret som pedagogen 

plockar fram. Freja skakar på huvudet, hon pekar på ett papper med annan färg och säger ”dä”. 

Eftersom Freja inte kan verbalisera att hon vill ha ett rosa papper ser vi hur viktig del de icke-verbala 

uttrycken är av henne kommunikation för att kunna göra sig förstådd.  

Att det är skillnad på att kunna förstå och att kunna producera språk är något som Eneskär (1990) 

hävdar och trots att Freja inte producerar något direkt talspråk kan hon och pedagogen delta i ett 

kommunikativt samspel genom att Freja kan förstå pedagogens uttalande.  En annan förutsättning 

för att detta kommunikativa samspel kan äga rum är att pedagogen är lyhörd och har förmågan att 

förstå och tolka det icke-verbala språket som Freja använder sig av med uttryck som bland annat 

ögonkontakt, leenden, pekningar, ljud och gester. 
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Elinor rensar bilröret 

I det så kallade ”bilrummet” finns det tre rör, i olika längder, fastskruvade diagonalt i olika höjder på 

väggen. Barnen använder rören för att stoppa in leksaksbilar och studera när de kommer ut på andra 

sidan. Denna förmiddag är Elinor sysselsatt med att springa fram och tillbaka för att stoppa in bilar i 

röret och hämta dem när de ramlar ut på andra sidan röret och ner på golvet. Samtidigt befinner sig 

en pedagog i rummet och tre andra barn sitter på golvet och leker. 

Elinor böjer sig ner och plockar upp två bilar från golvet och stoppar in dem i röret. Hon blickar 

bort mot andra sidan röret öppnar munnen och spärrar upp ögonen (ser förvånad ut).”vad 

hände” frågar pedagogen. Hon tittar ner mot rörets öppning där hon stoppat in bilarna, riktar 

blicken mot pedagogen och sedan ner på röret igen. Hon böjer på benen, hukar ner sig och för 

ögat mot rörets öppning (hon försöker kika in). Hon ställer sig upp igen, för in ena armen i 

röret, tittar upp mot pedagogen och säger ” de äj stopp!” ”de äj stopp däj”. ”Är det stopp?” 

frågar pedagogen och Elinor nickar och står kvar med handen i röret. Pedagogen går mot Elinor 

och flickan kliver åt sidan. Pedagogen böjer sig ner och tittar in i röret. ”Kommer den inte ut? 

Det va ju inge bra” Elinor skakar på huvudet och följer efter pedagogen som rör sig bortåt. 

Elinor som går bakom pedagogen pekar upp mot en garderob i rummet men pedagogen går 

mot ett annat håll. Elinor står kvar framför garderoben och pekar upp samtidigt som hon tittar 

mot pedagogen. Efter en stund får pedagogen syn på Elinor och frågar vad hon ska göra. ”Va 

ser du för nått?” Elinor springer ut ur rummet och kommer tillbaka med en stol. ”dä dä”. ”Ska 

jag sitta där” frågar pedagogen? Elinor ler och skakar på huvudet ”Nä, dä dä”. ”Ska du sitta 

där?” Elinor ler igen tittar upp mot pedagogen och skakar på huvudet. ”Nä, däää” säger hon, 

ställer sig på stolen och pekar upp mot garderoben igen. ”Ska vi hämta pinnen tycker du?” 

Pedagogen tar ner en smal pinne (sopskaft?)och Elinor springer bort till röret. ”Nä dä” säger 

hon och skakar på huvudet och pekar på det översta röret. ”Ska vi inte köra i det?” ”Dä däh” 

säger hon och pekar på röret under. ”Jaha okej det, är det här vi ska rensa”. Elinor springer bort 

till andra sidan röret och tjuter av glädje när pedagogen för pinnen genom röret och puttar ut 

alla bilar som fastnat. Hon tittar på alla bilarna som ramlat ner på golvet och sedan på 

pedagogen ”Ah, ånga!” ”Ja det var jättemånga bilar där”. Elinor plockar upp två bilar från 

golvet och fortsätter sin lek med att skjutsa bilarna genom röret. 

Tolkning: 

Elinor har stött på ett hinder i sin lek men hjälp av tidigare erfarenhet vet hon precis vad som 

behöver göras för att hon ska kunna fortsätta med att köra bilarna genom röret. Men för att kunna 

uppnå detta förstår hon att hon behöver ta hjälp av en vuxen. Elinor har något att visa, att förmedla, 

och påkallar därför pedagogens uppmärksamhet genom att tydligt visa med kroppsspråk, mimik, 

ögonkontakt och tal att det är stopp i röret. När Elinor försöker berätta för pedagogen har det stor 
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betydelse för hur pedagogen tolkar hennes kommunikationssignaler. Förståelse är en del i 

tolkningsprocessen och till en början visar pedagogen endast förståelse för att Elinor vill visa att det 

är stopp i röret, men sedan uppfattar hon även att Elinor vill ha hjälp.  

Analys: 

Vygotskijs sociokulturella teori betonar lärandets sociala och kulturella karaktär och att vuxenstödet 

är centralt för lärandet (Säljö, 2000). Denna observation framhäver vuxenstödets betydelse i det 

kommunikativa samspelet där den vuxne ser, observerar och lyssnar till sig vad barnet intresserar sig 

för. Vygotskij menar att i samspel med andra människor har vi en möjlighet att både få och ge ny 

kunskap och i detta exempel ser vi hur Elinor och pedagogen integrerar och turas om att ge och ta 

genom respekt, lyhördhet och bekräftelse i kommunikationen.  

Vygotskij myntade begreppet ”den proximala utvecklingzonen” vilket avser det barnet inte klarar av 

på egen hand, kan det tillsammans med en vuxen eller mer kompetens person klara (Säljö, 2000). I 

detta exempel finner vi både hur Elinor är beroende av den vuxnes hjälp för att få sitt behov 

tillgodosett (att rensa bilröret) men även för att kunna föra kommunikationen framåt. När Elinor 

berättar att det är stopp i röret bekräftar pedagogen att hon uppfattat budskapet genom att ställa 

frågan ”är det stopp?” och även genom att själv undersöka fenomenet. Lindö (2009) skriver om 

paradigmskiftet inom förskolan som har förändrat barnsynen och medfört andra arbetssätt och hon 

presenterar en bild av den medforskande pedagogen. Genom att vara lyhörd inför Elinors tankar 

intar pedagogen rollen som medforskare och försöker lista ut vad det är Elinor försöker förmedla 

med sina icke-verbala uttryckssätt. 

Den vuxnes sätt att upprepa ett antal frågor till barnet kan ses som en vilja att snarare tolka in för 

mycket i barnets meddelande än att inte alls försöka förstå och detta är något som Westerlund 

(2009) poängterar som positivt. Pedagogen ställer frågor som ”vad ser du för nått?” och ”ska jag sitta 

där?” vilket leder till att Elinor ges möjlighet att korrigera budskapet.  

Adrian och Klara lyssnar på saga 

En pedagog sitter på golvet intill två barn som leker med plastdjur. Klara kommer fram till pedagogen 

och sträcker fram en bok och sätter sig på golvet bredvid pedagogen. Klara pekar på boken och tittar 

upp mot pedagogen. Ska vi läsa boken? frågar pedagogen och flickan nickar. Adrian lämnar djuren 

och sätter sig på andra sidan av pedagogen. 

- Åh kolla här då, det är pappa Lejon. Vad gör pappa lejon för någonting? säger pedagogen och 

pekar i boken samtidigt som hon tittar upp mot båda barnen. Klara tittar upp mot pedagogen 

och smackar med läpparna.  
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- Ja han pussar säger pedagogen och smackar själv med läpparna.  

- ”Uve” säger Adrian.  

- Ja pappa lejon pussar på huvudet säger pedagogen. Här på huvudet säger hon och klappar 

Adrian på huvudet.  

- ”Uvude” säger Adrian.   

- Vad gör pappa kanin då? frågar pedagogen efter att ha bläddrat blad. Klara tittar upp mot 

pedagogen och pekar på sitt öra.  

- Ja han pussar på örat, på kaninens öra säger pedagogen och pekar på sitt öra. 

- ”Öja” säger Adrian och för ena handen upp mot sitt öra. 

- Vad gör pappa giraff då? 

Klara smackar med läpparna upprepande gånger samtidigt som hon tittar koncentrerat ner i 

boken. 

- Ja han pussar också! Men vart pussar giraffen? 

- ”Dää” säger Adrian och pekar med pekfingret i boken. 

- Ja pappa giraff pussar på halsen säger pedagogen och bläddrar. 

- ”alsen” säger Adrian och lutar huvudet bakåt och ler. 

Klara lutar sig fram över boken och hjälper till att bläddra blad. 

- ”appaaaa?” säger Klara och tittar upp mot pedagogen. 

- Ja vänta ska vi se. Vad tror vi att pappa grodan gör här då? 

De båda barnen tittar på varandra, drar upp axlarna och fnissar och pekar sedan på deras ögon 

och smackar med läpparna. 

- Ja pappa Grodan är tokig och pussar på ögat skrattar pedagogen och lutar sig fram mot båda 

barnen och pussar mot dem i luften. Barnen kastar sig bakåt och skrattar.  

 

Tolkning: 

Pedagogen har tagit sig tid, inte bara för att läsa boken, utan även för att utmana barnen i deras 

språkliga utveckling. Istället för att läsa boken från början till slut låter pedagogen de båda barnen 

vara aktiva i läsningen genom att ställa frågor till barnen och inkludera kropprörelser. De båda 

barnen blir positivt bemött av pedagogen som uppmuntrar dem i deras kommunikation och sökande 

efter bekräftelse. Klara som inte använder sig utav några ord får istället sina gester bekräftade 

genom att pedagogen benämner de kroppsdelar flickan pekar på. Båda barnen och pedagogen 

skrattar och ler vilket leder till att situationen präglas av en positiv och lustfylld anda. I 

överensstämmelse med läroplanen blir sagostunden rolig och lärorik för samtliga deltagare.  

Analys: 

Westerlund (2009) betonar vuxenstödets betydelse i det dialogiska samspelet och hon hävdar att 

tillsammans i dialog lär sig barnet att kommunicera. Westerlund har studerat komponenterna för 
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”den goda dialogen” och anger viktiga aspekter som för den vuxne dels handlar om att benämna och 

bekräfta men även att imitera, upprepa och utvidga. Komponenterna för den ”goda dialogen” som 

Westerlund tar upp synliggöras av detta exempel genom att pedagogen benämner händelserna i 

boken och hela tiden bekräftar båda barnen genom att imitera och upprepa barnens kommunikation 

med både verbalt och icke-verbalt språk.  

Pedagogen stimulerar även barnens språkliga utveckling genom att utveckla meningarna både 

grammatiskt och innehållsmässigt. Adrian säger ”uve” och pedagogen svarar ”Ja pappa lejonet pussar 

på huvudet” vilket leder till att Adrian utvecklar ordet ”uve” till ”uvude”. När pedagogen frågar vad 

pappa kanin gör svarar Klara genom att peka på sitt öra. Pedagogen bekräftar Klara genom att 

benämna kroppsdelen vilket i sin tur leder till att Adrian upprepar ordet ”öja” samtidigt som han 

pekar på sitt eget öra. Westerlund (2009) menar att den vuxnes vana att utveckla barnets ord och 

meningar bidrar till att barnets egen meningsbyggnad blir mer avancerad och att samspelet därför 

spelar en avgörande roll för barnets tillägnande av språket. Johansson och Svedner (2003) menar 

även att det är dessa benämningssamtal som leder till att barn förstå många ord innan de själv kan 

uttala dem.  

Bristande kommunikationsmöten 
Elias vill inte 

Inne på avdelningen sitter några barn samlade runt det runda bordet tillsammans med en pedagog. I 

pedagogens knä sitter en pojke som lägger pussel. Pojken är väldigt fokuserad och kommunicerar 

hela tiden med pedagogen som däremot riktar sin uppmärksamhet mot de andra barnen emellanåt.  

Elias sitter i pedagogens knä med ryggen vänd mot henne vid ett runt bord. Framför dem ligger 

ett pussel som Elias håller på att lägga. Han tittar koncentrerat på pusslet och lyfter upp en bit 

och håller den framför pedagogens ögon. ”Åh det där var en häftig bil” Säger pedagoger. Elias 

lägger ner pusselbiten på rätt plats och lyfter upp en annan. Han ”kör” med pusselbiten på 

bordet och låter ”tutuuut”. Pedagogen pratar med barnet som sitter vid andra sidan bordet. 

Elias lyfter upp pusselbiten och håller den framför pedagogens ögon och säger ”uut”. 

”Ambulansen” säger pedagogen och pekar vart den ska vara. Elias lägger ner pusselbiten på 

rätt plats. Han lyfter upp en tredje pusselbit och mumlar något som inte riktigt hörs. Ett annat 

barn (utanför bild) börjar gråta och pedagogens riktar sin uppmärksamhet mot denne. Elias 

fortsätter att prata ”iiiil” ”iiil” samtidigt som han håller pusselbiten i ena handen. Han höjer 

tonläget och rynkar ögonbrynen ”iiilen!”. Då tittar pedagogen ner på honom ”ja titta lastbilen”, 

Elias ler. Freja kommer fram till Elias och tar tag i hans arm, han rycker undan armen, rynkar 

ihop ögonbrynen och säger ”näjhe!” med bestämd röst. Freja fortsätter att klappa på Elias arm 

och mage när pedagogen vänder sig ner mot Freja och säger ”Ja titta här sitter Elias” ”måste 
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mjuka” säger hon och stryker försiktigt på Elias arm. Freja upphör med sitt klappande och 

härmar pedagogens strykande rörelse. ”Vad bra” säger pedagogen. Elias rynkar fortfarande 

kraftigt på ögonbrynen, pressar ihop munnen och försöker dra till sig sin arm. Freja fortsätter 

att stryka på Elias arm och tittar upp mot honom. Elias möter Frejas blick, han ser irriterad ut 

och skakar på huvudet. Freja går därifrån och Elias fortsätter att lägga sitt pussel. 

Tolkning: 

Elias kommunicerar hela tiden sin önskan om samspel och närvaro av pedagogen genom att påkalla 

hennes uppmärksamhet och sökandet av bekräftelse. Det kommunikativa samspelet mellan Elias och 

pedagogen består av turtagning där Elias visar upp en pusselbit och vill att pedagogen ska bekräfta. 

När pedagogen riktar sin uppmärksamhet till något av de andra barnen i rummet försöker Elias hela 

tiden att återkalla hennes fokus genom att bland annat höja sitt tonläge och även genom att vifta 

med sina pusselbitar framför pedagogens ögon. När Freja kommer fram och klappar på Elias 

kommunicerar han tydligt sin illvilja med både mimik (rynkar ögonbryn) gester (drar bort armen) och 

ljud (”näjhe”). Trots detta uppmuntrar pedagogen Frejas beröring genom att bekräfta hennes 

handling. Elias som sitter med ansiktet vänd bort från pedagogen forsätter tydligt att kommunicera 

sitt ogillande. Freja som slutligen tittar upp mot Elias verkar läsa av hans signaler och lämnar 

rummet. 

Analys: 

Westerlund (2009) hävdar att det aktiva lyssnandet handlar om mycket mer än vad örat och hörseln 

kan uppfatta och denna observation ger oss ett exempel som synliggör detta. Enligt Westerlund 

berör lyssnandet i den förverbala fasen i större grad det vi ser och tolkar av kommunikationen än vad 

vi hör. Detta framhålls även av Nilsson och Waldemarson (2007) som också menar att lyssnaren är 

avgörande för att en kommunikation skall kunna äga rum då det är lyssnarens uppgift att tolka 

budskapet korrekt.  

Läroplanen (lpfö98, rev 10) lägger stor vikt vid språk och utveckling och menar bland annat att barnet 

behöver språket för att kunna påverka sin vardag. Styrdokumentet anger att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att få möjlighet att 

påverka sin situation. I början av detta samspel använder sig Elias av olika ljud och rörelser för att 

kommunicera med pedagogen. Pedagogen som i sin tur ser och uppfattar Elias yttranden ger svar i 

form av benämning och bekräftelse vilket enligt Westerlund (2009) är det naturliga sätter att svara 

på barns ”tal”. Barnet ”talar” och vi agerar och svarar utifrån hur vi tolkat budskapet. När Elias sedan 

kommunicerar sin önskan om att inte bli berörd uppstår det brister i det kommunikativa samspelet 

mellan Elias och pedagogen. Elias sitter i pedagogens knä med ansiktet vänt bort från henne vilket 
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gör att hon inte kan läsa av och tolka Elias ansiktsuttryck och hans chans till att påverka sin situation 

gick förlorad.  

Jonas vill ha sin napp 

Tre pojkar befinner sig ute i hallen. Adrian och Niklas busar med varandra och leker någon typ av 

”Följa John- lek”. Pojkarna springer fram och tillbaka och skrattar högt. Jonas står vid grinden mot 

ytterdörren och håller snutten i ena handen.  

Jonas vänder ansiktet mot ytterdörren och ropar ”bapa”. Jonas vänder sig sedan mot Adrian 

och Niklas och upprepar ”bapa?” bapa?”. Pojkarna stannar upp i sin lek, tittar på Jonas som 

står vid grinden men springer sedan iväg. Jonas tar tag i snutten med båda händerna, drar den 

upp framför ansiktet och sätter sig ner på golvet och grinar högt. Adrian är på väg fram mot 

Jonas men när han ser att en pedagog kommer ut i hallen vänder han om och fortsätter med 

sin lek. Jonas som fortfarande gråter riktar blicken mot pedagogen som kommer och tittar 

sedan bort. ”Vad hände nu då?” frågar pedagogen och ställer sig framför Jonas. ”ytte” säger 

Jonas och tittar upp mot pedagogen och pekar samtidigt på sin mun. ”Vi höll ju på lägga pussel 

du och jag” säger pedagogen och böjer sig ner för att plocka upp Jonas från golvet. ”kom”.”na 

na na” säger Jonas argt och gråter fortfarande. ”ytte” gråter Jonas och pekar mot sin 

klädeshylla. (där tutten finns?).”men vi höll ju på lägga pussel” säger pedagogen och går in mot 

rummet. ”dää” säger Jonas och pekar ännu en gång mot sin hylla. Pedagogen och Jonas lämnar 

hallen och går in i andra rummet. Jonas gråter fortfarande. 

Tolkning: 

Jonas kommunicerar tydligt att han är ledsen. Vi vet inte orsaken till varför han är ledsen men han 

kommunicerar tydligt sin vilja och önskan att få sin napp som tröst. ”ytte” säger han samtidigt som 

han pekar på sin mun men får ingen bekräftelse utav pedagogen. När pedagogen istället pratar om 

pussel blir Jonas arg och protesterar. ”na na na” (Nej nej nej?) ”ytte” (tutte) och försöker förtydliga 

sin önskan genom att peka och visa pedagogen vart har han sin napp. Jonas är viljestark och försöker 

även en sista gång att kommunicera till pedagogen vad det är han vill men utan resultat. Jonas visar 

sitt missnöje genom att börja gråta igen. 

Analys: 

I och med det nya paradigmskiftet ska pedagogen vara lyhörd inför barnets tankar (Lindö, 2009) och 

för att kunna inta barnets spelar det aktiva lyssnandet en central roll. Westerlund (2009) anser att 

det kommunikativa sampelet ska bygga på att se, observera och lyssna på vad barnet intresserar sig 

för och denna observation visar oss ett exempel där barnet tydligt kommunicerar sin vilja som inte 

blir respekterad.  
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Förskolans läroplan (löpfö98, rev 10) vilar på demokratiska värderingar och många av de skrivna 

målen för barns språkutveckling i förskolan syftar till att barnen ska ges goda chanser att tillägna sig 

ett språk som hjälper dem att utöva inflytande i den pedagogiska verksamheten och att kunna lyssna, 

respektera och inta andras perspektiv. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”. I det 

här fallet ges inte Jonas någon chans att påverka sin situation utan pedagogen som medvetet eller 

omedvetet ignorerar Jonas önskan om att få sin napp fråntar Jonas den möjligheten. 

Att ignorera barns frågor eller önskan beskrivs av Johansson och Svedner (2003) som en av de 

faktorer som leder till dåliga samtal. De menar att ”dåliga” samtal innehåller hot, förmaningar, 

förbud eller ignorerade frågor som snarare hämmar språket än utvecklar det. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Genom min studie har jag kunnat synliggöra hur småbarn som befinner sig i den förverbala fasen 

ständigt kommunicerar sina tankar och behov till pedagogerna på förskolan. Trots att barnen inte 

äger något verbalt språk befinner sig barn och pedagog ständigt i ett kommunikativt samspel. I 

interaktion tillsammans med pedagogerna lär sig barnen dialogens struktur där turtagning, respekt 

och tolkning är viktiga byggstenar. Barnen kommunicerar med hela sin kropp och observationerna 

synliggör de icke-verbala kommunikationstecken barnen använder sig av som ögonkontakt, mimik, 

kroppsrörelser, pekningar och ljud. Baren visar en vilja att kommunicera och en förståelse för hur de 

kan påkalla pedagogernas uppmärksamhet genom att exempelvis banka på föremål eller justera sitt 

tonläge på rösten. Vi ser att gester är det primära uttryckssättet för småbarn och att de i sin tur är 

beroende av någon som kan tolka deras kommunikativa signaler. Pedagogens roll i det 

kommunikativa samspelet på förskolan blir att inta barnets perspektiv och försöka förstå, lyssna in 

och tolka barnets budskap med både örat och ögat. 

I de kommunikativa samspel som jag valt att presentera under definitionen ”goda 

kommunikationsmöten” ser vi engagerade pedagoger som i samklang med det förändrade 

paradigmskiftet som presenteras av Lindö (2009) respekterar barnet och har förmågan att sätta sig in 

i barnets perspektiv. Pedagogerna lyssnar aktivt till barnets tankar och erfarenheter och i många fall 

stimuleras barnets kommunikativa förmåga genom att pedagogen utmanar barnet. Denna utmaning 

skulle jag vilja påstå är en djupare nivå av det kommunikativa samspelet där syftet inte bara blir att 

bekräfta barnet utan även att hjälpa barnen framåt i kommunikationen. Att medvetet hjälpa barnen 

att utveckla sin kommunikativa kompetens. 

För att ni ska förstå vad jag menar tänkte jag ge er ett par exempel på kommunikativa samspel som 

jag anser ligger på en djupare nivå. Vi kan börja med att titta på sagostunden med Adrian och Klara. 

Pedagogen i detta fall arbetar aktivt med att inkludera barnen i sagostunden. Hon ställer frågor till 

barnen och låter dem vara aktiva och delta i läsandet. Pedagogen utvecklar barnens meningar både 

grammatiskt och innehållsmässigt och utifrån ett lärandeperspektiv anser jag att detta arbetssätt har 

väldigt hög kvalité och pedagoger bidrar till barnens utveckling och tillägnande av språket. Låt oss 

även fundera på vad som skulle ha hänt om pedagogen ”bara” hade läst. Barnens språk skulle med 

sannolikhet stimuleras även i detta fall genom att barnen får lyssna till nya begrepp, höra 

språkrytmen och möta berättelsen. Men jag är rätt så säker på att språket inte alls stimuleras i 

samma grad när barnen är passiv som när de får vara aktiva då de går miste om att få smaka på 



36 
 

orden och prova på själva. Trots passiviteten skulle jag ändå definiera det senare mötet som ett 

positivt kommunikationsmöte med tanke på att Klaras önskan om att få lyssna till en saga blir 

tillgodosett, även om jag anser att det är ett mer ytligt samspel.  

Ett annat exempel som jag menar präglas av ett kommunikativt samspel på djupare nivå är det som 

utspelar sig mellan pedagogen och Elinor som vill rensa bilröret. Vi kan ställa oss samma fråga här 

som ovan, vad skulle ha hänt om pedagogen inte intagit en medforskande roll och hjälpt Elinor? Till 

en början kommunicerar Elinor att det är stopp i röret och pedagogen som själv undersöker 

fenomenet bekräftar Elinor. Så långt vill jag påstå att det är ett gott kommunikativt samspel men på 

en ytlig nivå. För att nå en djupare nivå krävs det att pedagogen tar samspelet ett steg längre och det 

gör pedagogen genom att ta sig tid och aktivt försöka sätta sig in i barnets perspektiv för att lista ut 

vad Elinor har för avsikt. Genom ett flertal frågor leder hon Elinor framåt i kommunikationen och 

slutligen kan pedagogen tolka Elinors budskap.  

När vi studerar de kommunikativa samspelen som jag definierar som bristande 

kommunikationsmöten har jag försökt finna olika aspekter och orsaker till varför dessa samspel inte 

når kvalitén av goda kommunikationsmöten och kan finna två olika anledningar. Den ena anser jag 

handlar om att bekräftelsen uteblir på grund av att pedagogen inte uppmärksammat eller misstolkar 

barnets kommunikation (bekräftelsen uteblir omedvetet) och den andra orsaken handlar om att 

pedagogen uppfattar barnets budskap men ignorerar barnets önskan (bekräftelsen uteblir 

medvetet). Exempelvis kan vi se i exemplet ”Elias vill inte” att pojken tydligt kommunicerar sitt 

ogillande till att det andra barnet ska beröra honom samtidigt som pedagogen uppmuntrar det. I 

detta fall handlar det om att pedagogen inte uppmärksammat Elias kommunikation då han inte 

uttrycker sig verbalt och sitter vänd med ryggen mot så pedagogen inte kan se vad han säger vilket 

leder till att pedagogen agerar mot Elias vilja även om det kanske inte är medvetet. I det andra 

exemplet ”Jonas vill ha sin napp” anser jag att det i större grad handlar om att pedagogen bortser 

från Jonas vilja och bekräftelsen uteblir medvetet. Observationen ger oss ingen information om på 

vilka grunder pedagogen väljer att ignorera barnets önskan och just detta anser jag är ett vanligt 

förekommande dilemma i förskolan. Att som pedagog finna balansen mellan att respektera barnets 

vilja kontra omsorg, vad är egentligen bäst för barnet? 

Även om dessa två exempel i sin ensamhet kan ses som ganska oskyldiga eftersom barnet inte på 

något vis far illa anser jag att det är viktigt att uppmärksamma detta fenomen. Vilka konsekvenser får 

det om barns kommunikation ignoreras? Misstolkningar av kommunikation och situationer då 

pedagogen medvetet ignorerar barns önskan utifrån ett omsorgsperspektiv är båda aspekter som 
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berör barnets kommunikativa utveckling men även barnets demokratiska rättigheter! Av den 

anledning anser jag att det är viktigt att man som pedagog lyfter fram detta och reflekterar över det.  

Det finns olika sätt att se på barns utveckling och lärande men min studie tar utgångspunkt i att 

människan är en kommunicerande varelse och att redan från födsel söker spädbarnet kontakt med 

sin omgivning. Jag ser det kompetenta barnet som har förmågan att ständigt kommunicera sina 

behov och önskningar med ett verbalt och icke-verbalt språk. I detta kommunikativa samspel är 

barnet i behov av en aktiv lyssnare som förstår att lyssnandet handlar om mer än vad örat hör. 

Språkforskningen har avstamp ifrån olika teorier och i samtycke med Svensson (2009) menar även jag 

att teorierna medför pedagogiska konsekvenser. Förutsättningen för att utveckla förmågan att kunna 

lyssna med ögat anser jag grundar sig i vilken barnsyn man har och det är här det avgörs om man 

som pedagog begränsar eller ger barnets kommunikation vidare möjligheter!  

Metoddiskussion 
Studien bygger på en kvalitativ undersökningsmetod med ostrukturerade observationer. Eftersom 

studien avser att studera mänskliga handlingar lämpar sig observationer bättre än intervjuer som 

istället syftar till att synliggöra människans tankar och åsikter.  Halvorsen (1992) skriver att när 

fenomen ska studeras i sina naturliga sammanhang är det närliggande att använda observationer 

som metod. Fördelen med deltagande observationer är att jag som forskare har möjlighet att vara på 

plats och själv fånga upp de observerades situation och närvara då olika händelser utspelar sig och 

blir därför förstahandskälla. Nackdelen med att själv vara ute på ”fält” kan vara att jag själv påverkar 

situationen eller att jag blir hemmablind då jag sedan ska bearbeta och tolka materialet. Med 

videokameran som verktyg är det lätt att samla in mycket data som visar på bild, rörelse och ljud och 

det digitala data ger mig möjlighet att studera observationerna upprepande gånger vilket i sin tur ger 

mig möjlighet att upptäcka nya fenomen. Nackdelen med att använda videokamera är att materialet 

blir så pass omfattande och att bearbetningen därför blir en tidskrävande process.  

Med tanke på vad studien syftar till att undersöka kunde jag inte valt något annat verktyg men anser 

samtidigt att mera tid och mera erfarenhet av videofilmning och framförallt erfarenhet av tolkning av 

materialet hade underlättat arbetets gång. Att tolka och analysera materialet utan att vara allt för 

subjektiv har varit otroligt svårt och tidskrävande. Även om videokameran hjälper mig att öka 

objektiviteten då jag kan upprepa sekvenser anser jag att det skulle vara till stor hjälp att få lyssna till 

någon annans perspektiv vid tolkning av materialet. Att få lyssna till någon annans tolkning och ges 

tillfälle att diskutera materialet skulle öppna ännu fler perspektiv och ge möjlighet att presentera en 

mera rättvis bild av resultatet. 
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Vidare forskningsfrågor 
Efter att ha utfört min studie har jag fått många nya insikter kring de kommunikativa samspel som 

utspelar sig i förskolan mellan barn och pedagog. Samtidigt som ny kunskap har vunnits har även 

många nya frågor väckts och mitt intresse för området har blivit allt starkare. Min studie har berört 

pedagogens roll i kommunikativa samspel och jag anser att det skulle vara intressant att föra en 

vidare studie på dels hur pedagogerna själva uppfattar sin roll och även vilka pedagogiska verktyg det 

finns att tillgå i arbetet med att aktivt tolka, lyssna in och utmana barnens kommunikation. 

Under studiens gång har även mina tankar emellan åt vandrat till genusfrågor och intresset att 

undersöka huruvida de kommunikativa samspelen kan påverkas utifrån barnens kön. 
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