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Abstrakt 

Syftet med studien är att belysa förskollärarnas resonemang kring kommunikationen och interaktionen mellan 

förskollärare och barn i förskolans kontext.  Följande frågeställning har använts för att uppfylla studiens syfte:  Hur 

talar förskollärare om att de kommunicerar och interagerar med barn i förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt är socialkonstruktionismen med ett diskurspsykologiskt angreppssätt som analysmetod med 

tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering som analysverktyg. Studien har sin grund i sex semistrukturerade 

intervjuer med verksamma förskollärare i förskolans kontext. Studiens resultat presenteras i fem teman: Vara 

lyhörd och möta barnen i stunden, Inte ta genvägar i språket med de yngre barnen, Barns behov av kommunikation, 

Mimiken stärker det verbala och Förskolläraren har det yttersta ansvaret. Resultatet visar att förskollärarna är 

medvetna om hur de ska arbeta för att interaktioner ska ske i förskolan genom att vara närvarande och släppa allt 

som händer runtomkring. Resultatet visar även att användning av mimik som ett komplement till den verbala 

kommunikationen gör att barnen får en helhet. De känslor förskollärarna uttrycker via mimiken behöver stämma 

överens med det som de uttrycker verbalt. Slutsatsen är att förskollärarna behöver använda den verbala och den 

icke verbala kommunikationen som varandras komplement och att den ena inte ska utesluta den andra. 

 

 

Nyckelord: Socialkonstruktionism, Diskurspsykologi, Kommunikation, Interaktion, Förskola, Barn, 
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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka de förskollärare som deltog i studien och delade med sig av sina 

tankar och erfarenheter, utan er hade studien inte blivit genomförbar. Vi vill även tacka våra 

fantastiska handledare Carina Stenberg och Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson för all konstruktiv 

kritik som fört vårt skrivande framåt. Vi vill också rikta ett stort tack till våra familjer som har 

stöttat och stått ut med oss under hela vår utbildning. Slutligen vill vi tacka varandra för att vi 

funnits där som stöd och lyft varandra när det har behövts. Vi har alltid sett möjligheter i vårt 

arbete istället för hinder, vilket har bidragit till mer energi till vårt arbete. Vi har varit lika 

delaktiga i arbetet och har båda bidragit till djupa diskussioner som har givit oss mer kunskap 

och förståelse inom vårt ämne.  

 

Sist men absolut inte minst vill vi tacka varandra för att vi besitter samma humor vilket har lett 

till många skratt och nya magmuskler.   

 

 

Tack för allt! 

Elin Eriksson och Marie Leijon 
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1. Inledning 
I dagens samhälle upplever en del barn i förskoleåldern att föräldrar prioriterar sina egna liv 

framför deras. Barn anser att föräldrar inte har tid med dem och att de inte gör något roligt 

tillsammans, de säger “min pappa tittar mest på sin telefon och mamma tittar mest på sin dator” 

(Jörnmark Callstam, 2017). Detta kan styrkas med Kushlev och Dunns (2019) studie som lyfter 

att när föräldrar fokuserar på annat som exempelvis telefonen missar föräldrar barnens behov 

och de får inte den uppmärksamheten som de behöver. Enligt Wells (2017) är förskollärare i 

förskolan inte heller alltid närvarande i sina interaktioner med barnen, vilket innebär att alla 

barn inte alltid inkluderas i interaktioner samt att de försummar barnens behov av en närvarande 

förskollärare. Det som är problematiskt är att barn behöver närvarande interaktioner med vuxna 

för att utveckla sin sociala kompetens (Dayan och Ziv, 2012; Wells, 2017; Becker, Gallagher 

och Whitaker, 2017). Läroplanen lyfter att förskolan och hemmen ska samarbeta för att skapa 

förutsättningar så att barnen utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 

(Skolverket, 2018). Barker (2015) betonar att barn får med sig detta när de utvecklar sin sociala 

kompetens tillsammans med vuxna. Med en utvecklad social kompetens kan barn bilda och 

upprätthålla vänskap, hålla fokus i utmanande uppgifter samt kommunicera tydligt. Vidare 

menar Barker (2015) att barn som inte får de interaktioner de är i behov av hemma och inte 

heller i förskolan, ges då inte rätt förutsättningar för att utveckla sin sociala kompetens. 

Interaktionerna menar Dayan och Ziv, (2012), Wells, (2017) samt Becker et al. (2017) är en 

viktig förutsättning som barn behöver ha med sig från förskolan till skolan. Barn som har haft 

interaktioner med sina förskollärare är mer motiverade och visar större engagemang i 

lärandeaktiviteter än barn som har färre interaktioner med förskolläraren (Von Suchodoletz, 

Fäsche & Gunzenhauser, 2014). Detta kan styrkas med det som Rhoades, Warren, Domitrovich 

och Greenberg, (2011) menar, att barn som får sociala och utvecklande interaktioner i förskolan 

och i hemmet presterar bättre i skolan samt har bättre koncentrationsförmåga. Barns olika 

förutsättningar inför skolstarten kan då leda till ett samhällsproblem. 

 

En anledning till att förskolläraren inte alltid kan möta alla barn i förskolan menar Sheridan, 

Williams och Pramling Samuelsson (2014) är att förskollärare ofta hjälper de barn som ber om 

hjälp, vilket innebär att en del barn blir osynliga och inte möter förskolläraren i interaktioner. 

En annan anledning som Sheridan et al. (2014) lyfter är att stora barngrupper är orsaken till att 

alla barn inte alltid får den dagliga interaktionen med förskolläraren som de är i behov av 

eftersom deras tid med barnen blir mindre. Med interaktioner menar vi i denna studie precis 
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som Whitaker, Dearth-Wesley & Gooze (2015) att förskolläraren är närvarande i sina 

interaktioner med barn för att på så sätt främja barnets anknytning och emotionella kompetens. 

Även förskollärarens närvaro i kommunikationen möjliggör att interaktioner sker.  I den nya 

läroplanen som träder i kraft den 1 Juli 2019 läggs det stor vikt på kommunikationen genom att 

förskolläraren ska “uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera 

på olika sätt” (Skolverket, 2018, s. 8). I kommunikationen med barnen menar Jonsson (2016) 

att det främst handlar om den verbala men lyfter även den kroppsliga kommunikationen i 

samspel med den verbala som betydelsefullt. När förskollärarna riktar tal och handling mot 

samma barn sker en interaktion. Hallam, Fouts, Bargreen och Perkins (2016) menar däremot 

att förskollärare ofta ger retoriska frågor till barnen i förskolan samt ofta pratar med ett barn 

samtidigt som fokus är riktat åt ett annat barn och de får sällan både tal och handling riktat mot 

sig. Även Jonsson (2016) lyfter att barn i förskolan ofta möts av en verbal eller icke verbal 

kommunikation, vilket innebär att barn upplever det som förvirrande och har svårt för att ta in 

informationen som ges. I föreliggande studie vill vi därför rikta in oss på kommunikationen 

mellan förskollärare och barn i interaktionen eftersom förskolläraren kan göra skillnad och är 

av stor betydelse för att en interaktion ska ske. 

 

Utifrån tidigare forskning som lyfts i avsnitt 2 kan vi utläsa att forskarna använt sig av 

observationer, enkäter och fokusgrupper för att samla in sitt datamaterial. Enskilda intervjuer 

med förskollärare har inte lika stort utrymme, därför kommer studiens fokus vara på 

förskollärares enskilda resonemang. 

 
 
 

1.1. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att belysa förskollärarnas resonemang kring kommunikationen och 

interaktionen mellan förskollärare och barn i förskolans kontext. 

 

• Hur talar förskollärare om att de kommunicerar och interagerar med barn i förskolan? 
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2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs för aktuellt forskningsläge som belyser interaktioner mellan 

förskollärare och barn som är relevant för studien. Vi kommer presentera både nationell och 

internationell forskning. Utifrån de olika studiernas innehåll som vi tagit del av har vi valt att 

tematisera dessa i tre teman, Förskollärarens roll, Interaktioners möjliggörande och inte 

möjliggörande i förskolan och Begränsningar i kommunikationen. Efter varje tematisering 

följer en kort sammanfattning.  

 

2.1. Förskollärarens roll 

I det här avsnittet lyfts forskning som visar på betydelsen av att som förskollärarens vara 

närvarande och inkludera alla barn i interaktioner.   

Hu, Fan, Yang och Neitzel (2017) har gjort en studie där syftet var att mäta hur förskollärarnas 

kompetens kring lärar - barninteraktioner i de dagliga rutinerna var, hur de gav känslomässigt 

stödjande interaktioner och hur de inkluderade varje barn och såg deras individuella behov. 

Förskollärarnas agerande videoobserverades samt att de fick svara på enkäter om deras 

kunskaper och barnsyn. Resultatet från enkäterna visar att förskollärarna hade bra kunskap om 

lärar-barn interaktioner oavsett hur lång erfarenhet de hade inom yrket. Hu, et al. (2017) kunde 

även se ett samband mellan lärarnas kunskap om interaktioner, deras syn på barnen samt på 

deras observerade interaktioner mellan lärare och barn. Alltså de förskollärare som har 

kompetensen är mer benägna till att inkludera alla barn och se varje barns behov och därav 

tenderar de att ha fler interaktioner med barnen i förskolan. I likhet med Hu et al. (2017) har 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) i sin studie undersökt betydelsen av 

förskollärarens kompetens genom att intervjua förskollärare. Fokus riktar sig mot förskollärares 

tillvägagångssätt och deras interaktioner med barn i förhållande till de övergripande målen i 

förskolan. Förskollärarens kompetens menar Sheridan et al. (2011) är en viktig förutsättning 

för att förskolan ska hålla en hög kvalitet. Studien är baserad på ett interaktionsperspektiv där 

individer påverkas av varandra i en kontinuerlig interaktion. Sheridans et al. (2011) resultat kan 

jämföras med resultatet i Hu et al. (2017) studie eftersom förskollärarna menar att hög kvalitet 

är när du har en vilja att inkludera alla barn samt vara nära och engagerad i enskilda barn. 

Förskollärarna menar däremot att det kan vara svårt eftersom det ofta är mycket som händer 

runtomkring.  
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Även Olsson (2016) har i sin avhandling kommit fram till samma resultat som Sheridan et al. 

(2011). Lärarna menar att de å ena sidan behöver ge enskilda barn det stöd som de behöver och 

på så sätt skapa en relation med barnet. Å andra sidan känner förskollärarna sig då begränsade 

till att ge övriga barn samma tid. Hur de än gör så kommer något eller några barn få mer 

uppmärksamhet än övriga barn. Olsson (2016) gjorde en forskningscirkel med nio förskollärare 

där syftet med studien var att beskriva och analysera deras ledarskap i allmänhet och i 

interaktioner med barn i behov av stöd. Förskollärarens ledarskap är av stor betydelse för att 

inkludera alla barn och se till varje barns behov i förskolan. I förskollärarens ledarskap ingår 

det att kunna hantera dilemman om vilket barn som fokus ska riktas mot och vilka barn som de 

då inte kan ägna sig åt (Olsson, 2016).  

 

2.1.1. Sammanfattning 

Resultat utifrån tidigare forskning visar att förskollärares kompetens har en viktig roll för att 

skapa en verksamhet med hög kvalitet och ett inkluderande synsätt. Hur förskollärarna 

konstruerar verksamheten blir då av betydelse för att barn ska inkluderas i interaktioner. Det 

som lyfts i forskningsöversikten är att förskollärarna å ena sidan har en bra kunskap teoretiskt 

om hur verksamheten ska utformas för att interaktioner ska ske. Å andra sidan finns det en 

medvetenhet hos förskollärarna i några av studierna att de i praktiken har svårt för att använda 

sig av teorin. De menar att det kan vara svårt att ge sin uppmärksamhet till enskilda barn 

eftersom övriga barn då inte ges samma möjlighet. Förskollärarna hamnar då i en situation där 

de upplever att de inte räcker till eftersom hur de än handlar så blir något eller några barn utan 

en vuxens uppmärksamhet. 

 

2.2. Interaktioners möjliggörande och inte möjliggörande i förskolan 

I följande avsnitt presenteras forskning som berör hur interaktioner sker i förskolan och vad 

som kan vara orsaken till att interaktioner inte sker mellan förskollärare och barn i förskolan.  

I Barkers (2015) avhandling har förskollärare observerats i sina interaktioner med barnen samt 

att de fick återkoppling och feedback på hur de kunde utvecklas i sin lärarroll. Barker (2015) 

menar att feedback och återkoppling möjliggör att läraren inspireras till att skapa positiva 

interaktioner med barnen. Syftet var därför att undersöka om effekterna av positiva 

interaktioner mellan lärare och barn ökade under dessa veckor. Resultatet visar att samtliga 

lärare visade förbättring med feedback och den dagliga återkopplingen eftersom positiva 

interaktioner ökade och negativa interaktioner minskade. Barker (2015) lyfter även betydelsen 
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av att barn behöver positiva interaktioner med lärare för att utveckla sin sociala kompetens, 

vilket bidrar till barnens lärande. Rhoades, et al. (2011) lyfter i likhet med Barker (2015) att det 

är viktigt att förskolläraren ser till att interaktioner möjliggörs med alla barn i förskolan för att 

alla barn ska ha samma förutsättningar när de börjar skolan. Rhoades et al. (2011) har därför 

gjort en treårig studie där syftet var att undersöka sambanden mellan hur barnen i förskolan 

gavs möjlighet att utveckla interaktioner med lärarna och hur barnens koncentrationsförmåga i 

de första skolåren var samt vilken kompetens barnen uppvisade. Resultatet visar ett viktigt 

samband med att barn som tidigt får sociala och utvecklande interaktioner i förskolan och i 

hemmet presterar bättre i skolan samt har bättre koncentrationsförmåga. 

 

Von Suchodoletz, et al. (2014) har genomfört en observationsstudie utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv där syftet var att undersöka kvaliteten i förskolorna utifrån interaktionen mellan 

förskollärare och barn. Resultatet visar att kvaliteten på lärar-barn interaktioner varierade 

mycket och berodde på antalet barn per lärare. I resultatet framgår det att förskolläraren inte 

kan möta alla barns enskilda behov i interaktionerna då antalet barn per lärare är högre. Även 

undervisningsstödet visar att förskollärarna ofta kommunicerade allmänt till barnen och gav 

dem beröm och feedback men många barn gick runt själva på avdelningarna utan någon 

interaktion med en vuxen. Detta menar Von Suchodoletz et al. (2014) tyder på att lärare inte 

kan skapa positiva, sociala och emotionella interaktioner med barn när antalet barn per lärare 

är för högt. Williams, Sheridan, Harju-Luukkainen och Pramling Samuelssons (2015) resultat 

i deras studie visar däremot att förskollärarna som deltagit svarat att de inte påverkas i deras 

arbete beroende på gruppens storlek. Å andra sidan visar resultatet att lärare som arbetar i 

mindre barngrupper kan ha mer fokus på kommunikationen i interaktionen som sker mellan 

lärare och barn medan lärare som arbetar med större barngrupper har mer fokus på att vara 

kreativa i sitt arbetssätt för att inkludera alla barn.  

 

Även Becker, et al. (2017) belyser i likhet med Rhoades et al. (2011) att barn redan i förskolan 

behöver utveckla den sociala kompetensen för att skapa förutsättningar för barnen att kunna 

prestera bättre i skolan. I Beckers et al. (2017) enkätundersökning fick lärare svara på hur de 

upplevde sin egen sinnesnärvaro och fick även ranka sin stress på arbetsplatsen för att se om de 

kunde se ett samband mellan arbetsplatsstress, förskollärarnas sinnesnärvaro och lärar - barn 

interaktioner. Sinnesnärvaron gör det möjligt för förskolläraren att vara närvarande och 

medveten om det nuvarande ögonblicket. Resultatet visar att lärare som upplevde sinnesnärvaro 

ansåg att de hade en hög kvalitet i sina relationer till barnen. Resultatet visar även att de lärare 
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som upplevde stress på arbetsplatsen hade sämre relationer till barnen. Whitaker, et al. (2015) 

har gjort en liknande enkätundersökning där resultatet visar att de som hade hög 

arbetsplatsstress hade fler konflikter med barnen på sin förskola. Däremot visar resultatet inget 

signifikant samband mellan arbetsplatsstress och kvaliteten på lärar-barn interaktioner, vilket 

visar motsatt resultatet till vad Becker et al. (2017) kom fram till i sin studie. 

 

2.2.1. Sammanfattning 

Utifrån den tidigare forskning som vi tagit del av visade de flesta forskare att barn redan i 

förskolan behöver interaktioner med förskollärarna för att utveckla sin sociala kompetens. Barn 

i förskolan behöver få samma möjligheter till interaktioner med förskollärarna för att de inte 

ska börja skolan med olika förutsättningar. Å ena sidan visar forskarna att det finns faktorer i 

förskolan som förhindrar att barn möter förskollärarna i interaktioner. Det visar sig bland annat 

vara om barngruppen är för stor, antalet barn per förskollärare är för högt och om förskollärarna 

känner sig stressade i sitt arbete. Förskollärare har då inte möjlighet att ha interaktioner med 

alla barn. Å andra sidan visar forskning även att stora barngrupper och stress inte är en 

anledning till att barn inte möter förskollärare i interaktioner, utan resultatet visar att det istället 

handlar om hur verksamheten organiseras. Resultaten i forskningen visade även att barns 

möjligheter till interaktion ökade genom att få feedback och återkoppling på sitt agerande i 

olika situationer, detta motiverade dem till att ändra sitt arbetssätt och positiva interaktioner 

ökade.  

 

2.3. Begränsningar i kommunikationen  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som på olika sätt berör betydelsen av 

kommunikationen mellan förskollärare och barn i förskola.   

 

Jonsson (2016) lyfter i sin observationsstudie hur viktig kommunikationens betydelse i 

interaktioner mellan förskollärare och barn är. När tal och handling riktas mot samma person 

sker en fullständig kommunikation. Detta menar Jonsson (2016) sker då förskolläraren lyssnar, 

riktar sig mot och bekräftar barnet.  Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärares sätt 

att kommunicera med de yngsta barnen i förskolan bidrog till villkor för barns lärande och att 

synliggöra behovet av strategier om hur kommunikation kommer till uttryck mellan 

förskollärare och barn. Resultatet visar att förskollärarna är aktiva i tal men passiva i handling. 

I flera fall talade förskolläraren med ett barn samtidigt som hon hjälpte ett annat barn med 
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haklappen eller maten oavsett om barnet gav uttryck för att behöva hjälp med detta eller inte. 

När kommunikationen uppstod stod förskolläraren ofta bakom det barn som samtalet riktades 

mot och väntade inte in svar från det barn som hon talade med.   

 

I likhet med Jonsson (2016) har Hallam, et al. (2016) gjort en studie där de observerat 

kommunikationen som sker i interaktioner mellan förskollärare och barn. Observationerna 

gjordes endast vid måltiderna då Hallam et al. (2016) menar att det är i de dagliga rutinerna 

som förskollärarna ges möjlighet att bygga upp relationer och delta i konversationer med 

barnen. Syftet var att undersöka interaktioner mellan förskollärare och barn samt att identifiera 

de typer av interaktioner som sker mellan lärare och barn under måltider. Resultatet visar 

motsatsen av vad Jonsson (2016) kom fram till i sin studie. Förskollärarna var passiva i talet 

och visade sin närvaro vid matbordet endast genom retoriska uttalande som exempelvis, ”ät upp 

din mat” och ”du har något på hakan”. Förskollärarna och barnen satt oftast tysta eller så pratade 

barnen för sig själva eller med varandra. Lärarnas empatiska närvaro var inte tillräcklig för att 

utvidga innehåll och sätt att kommunicera.  

 

Även Jonsson och Williams (2013) har gjort en studie på en småbarnsavdelning då forskaren 

observerade en förskollärares kommunikation med barnen. Syftet var att fånga 

kommunikationen mellan läraren och barn i de situationer som inträffade under dagen 

exempelvis på gymnastiken, i leken och vid måltider. Resultatet visar däremot i Jonsson och 

Williams (2013) studie att läraren var närvarande och uppmärksam i kommunikationen med 

barnen till skillnad från resultaten i Jonsson (2016) och Hallam et al. (2016) studier. Läraren 

bekräftade barnen både med tal samt ögonkontakt samt visade ett intresse i vad barnen sa och 

gjorde. Läraren visade även sitt deltagande i konversationerna genom att ställa frågor och 

följdfrågor till det som barnen visade intresse för eller berättade om. I denna observation sker 

den fullständiga kommunikationen som Jonsson (2016) lyfter i sin studie, läraren bekräftade 

barnet både verbalt och icke verbalt. 

 

Det som är viktigt att lyfta enligt Lee och Bierman (2015) samt Pálmadóttir och Einarsdóttir 

(2015) studie är att interaktionen behöver vara positiv och undvika den negativa interaktionen 

som innebär att förskolläraren använder sig av hårda ord eller kritisera barnet. Skäll uppfyllde 

inte barnens behov av interaktion och den närhet de är i behov av från förskolläraren. Resultatet 

i Lee och Bierman (2015) studie visar att barnen blev mera engagerade och det aggressiva 

beteendet minskade när de fick en positiv interaktion från förskolläraren, vilket fortsatte när 
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barnen började skolan. I Pálmadóttir och Einarsdóttir (2015) resultat sökte barnen i studien hela 

tiden efter uppmärksamhet för att bli bekräftade av förskolläraren i rummet. När bekräftelsen 

kom visade barnen entusiasm och engagemang. När inte bekräftelsen kom av förskolläraren 

sökte barnen förskollärarens uppmärksamhet på annat sätt, vilket resulterade i att de fick 

uppmärksamhet men på ett negativt sätt i form av tillsägelse eller skäll av förskolläraren. 

 

2.3.1. Sammanfattning 

I de studier som presenterats ovan lyfts det fram att förskollärare behöver konstruera 

verksamheten så att det sker interaktioner och ta tillvara på de tillfällen där de genom 

kommunikation kan skapa en relation. Forskarna menar att dessa tillfällen är i de dagliga 

rutinerna som exempelvis vid måltiderna. Resultatet visar däremot att förskollärarna ofta brister 

i sin kommunikation när de exempelvis talar över huvudet på barnen eller har en 

envägskommunikation, barnen får då inte den interaktion som forskningen lyfter fram att de 

behöver. När barnen i en av studierna bara får envägskommunikation visar resultatet att barnen 

sitter tysta och utmanas då inte i sin sociala kompetens. I forskningsöversikten kan vi bara 

urskilja en studie där barn får en interaktion, barnet blir här bekräftat och får både den verbala 

och icke verbala kommunikation från förskolläraren. Samtliga forskare menar att förskolläraren 

behöver kommunicera och utmana barnen både verbalt och icke verbalt för att möta barnen i 

interaktioner. Forskningen lyfter att den verbala interaktionen behöver vara positiv, vilket 

innebär att förskolläraren ska undvika negativ interaktion som att skälla och kritisera barnen. 

Barnet blir då mer engagerat och det aggressiva beteendet minskar. 

 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
I nedanstående avsnitt följer en förklaring av den föreliggande studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt.  Studien grundar sig i socialkonstruktionismen eftersom det är relevant då 

språket är i fokus och syftet med studien är att belysa förskollärarnas resonemang kring 

kommunikationen och interaktionen mellan förskollärare och barn i förskolans kontext. Vi 

kommer även här presentera den metodologiska utgångspunkten som är diskursanalys med 

diskurspsykologi som angreppssätt. Eftersom diskursanalys och diskurspsykologi har sin 

utgångspunkt i socialkonstruktionismen är det därför relevant att presentera detta under 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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3.1. Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Burr (2015) samt Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver språket som centralt i ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt och lyfter fram att det är med hjälp av språket som människan 

beskriver och formar sociala relationer samt den sociala världen. Språket ska ses som en 

handling som inte avspeglar verkligheten, utan människor i det sociala samspelet konstruerar 

sin värld genom språket utifrån deras sanningar och erfarenheter och är i ständig förändring 

(Börjesson och Palmblad, 2007). Burr (2015) menar att sanningar skapas i sociala processer 

och ses inte som objektiva, så som människan förstår det i stunden är det som människan 

betraktar som sant. Ny kunskap konstrueras utifrån människans verklighetsbilder i den sociala 

interaktionen som sker mellan människor. Alla människor konstruerar verkligheten och ser på 

den på olika sätt. Därav finns det ingen slutgiltig sanning kring något, vilket har stor betydelse 

för hur vi agerar. I den föreliggande studien är socialkonstruktionismen därför relevant eftersom 

förskollärares erfarenheter i verksamheten skiljer sig åt och vi får ta del av deras sanningar och 

hur deras agerande konstrueras i en social kontext. Burr (2015) menar att diskurser konstrueras 

genom att människan uttalar sig språkligt och uttrycker sina meningar. Studien har därför en 

diskursanalytisk ingång med utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Detta eftersom vi vill 

förstå språkets funktion när vi i likhet med det som Bolander och Fejes (2015) lyfter vill ta reda 

på vilka sanningar som skapas och vad som blir synligt och inte synligt.  

 

3.2. Diskursanalys 

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är diskursanalys ett vanligt tillvägagångssätt för 

att bearbeta det empiriska materialet. Människan konstruerar den sociala verkligheten genom 

språket och med hjälp av diskursanalys kan vi förstå språkets roll i hur vi skapar och förstår vår 

verklighet och de händelserna som är förgivettagna i vår omvärld (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Diskursanalys används för att studera texter och tal för att få reda på vilka 

sanningar som blir synliga eller inte synliga (Bolander och Fejes 2015). Diskursanalysen har 

tre angreppssätt för hur forskaren kan ta sig an och analysera det insamlade datamaterialet; 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

I föreliggande studie angrips problemområdet med hjälp av den valda analysmetoden 

diskurspsykologi, eftersom studien undersöker hur förskollärarna aktivt använder sitt språk och 

hur de framställer sig själva på fördelaktiga sätt i social interaktion (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 
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3.3. Diskurspsykologi 

Diskurspsykologin utgår från människans egna förståelser och förklaringar (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000). Utifrån diskurspsykologin menar Holmberg (2010) att det inte är någon 

problematik att människors berättelser varierar och konstrueras olika utifrån samma händelse, 

utan att det istället handlar om att språket används olika. Detta kan tolkas och beskrivas utifrån 

det som Alvesson och Sköldberg (2017) skriver att det utifrån diskurspsykologin inte handlar 

om att finna det rätta svaret eller en korrekt sanning utan endast studera det som verkligen 

uttrycks i intervjun. Inom diskurspsykologin är fokus på de små diskurserna som sker i 

vardagen, exempelvis hur människor genom språket beskriver sig själva och konstruerar sin 

verklighet i sociala interaktioner med andra människor och inte på de stora samhälleliga 

diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De små diskurserna i studien är de 

förskolorna som intervjuerna ägde rum på och kan även beskrivas som ett mindre socialt 

sammanhang. Diskurs beskriver Winther Jørgensen och Phillips (2000) är “ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen eller utsnitt av världen” (s7). I socialkonstruktionismen är diskurs ett 

centralt begrepp och beskrivs som mönster som uppstår i hur vi talar och kategoriserar olika 

miljöer och föremål (Börjesson & Palmblad, 2007). I diskurspsykologi kan även 

tolkningsrepertoar användas för att beskriva begreppet diskurs eftersom tolkningsrepertoar med 

fördel används i mindre kontexter. Tolkningsrepertoar kommer därför fortsättningsvis 

användas i föreliggande studie och beskrivs ingående under metodavsnitt 4.7.1. Med detta som 

bakgrund lyfter studien fram förskollärares olika tolkningsrepertoarer och deras resonemang 

kring kommunikation och hur de interagerar med barn i förskolan. Vi vill med hjälp av 

förskollärarnas uttalande finna olika mönster om hur de konstruerar sin verklighet i konkreta 

sociala interaktioner. Diskurspsykologi är därför relevant för oss att använda som analysmetod 

i föreliggande studie. 

Utifrån studiens metodologiska utgångspunkt finns olika analysverktyg för att analysera det 

insamlade datamaterialet. Vi har i studien valt tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering. 

Dessa analysverktyg beskrivs ingående under metodavsnittet 4.7.  

 

4. Metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ forskningsstudie. I följande avsnitt presenterar vi den 

metod som ligger till grund för studien, Urval 4.1, Semistrukturerade intervjuer 4.2, Intervjuns 

genomförande 4.3, Studiens tillförlitlighet 4.4, Etiska ställningstagande 4.5, Transkribering 
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4.6, Analysverktyg 4.7 och Analysprocess 4.8. Bryman (2018) menar att en kvalitativ studie 

ofta har sitt fokus i talet när data samlas in och analyseras. Studiens teoretiska ram passar därför 

väl in eftersom människor använder språket för att konstruera sin sanning utifrån den kontext 

de befinner sig i (Burr, 2015). 

 

4.1. Urval 

När vi valde att intervjua förskollärare använde vi oss av ett målstyrt urval, vilket Bryman 

(2018) menar innebär att valet av respondenter ska göra det möjligt att besvara studiens 

forskningsfrågor. Urvalet av förskollärare blev därför relevant för oss eftersom fokus i studien 

är på hur verksamma förskollärare resonerar kring kommunikation och interaktionen mellan 

förskollärare och barn.  Intervjuerna genomfördes med sex kvinnliga förskollärare i åldern 28–

45 år på två förskolor i södra Sverige. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval när vi valde 

förskolor, då vi enligt Bryman (2018) valde ut förskollärare efter deras tillgänglighet. Valet av 

att intervjua sex förskollärare gjordes då Winther Jørgensen och Phillips (2000) belyser att fler 

intervjuer inte behöver berika analysen, utan bör begränsas eftersom man inom 

diskurspsykologin går på djupet med det insamlade materialet.  

 

4.2. Semistrukturerade intervjuer 

I föreliggande studie var semistrukturerade intervjuer den kvalitativa undersökningsmetoden 

som användes för att samla in det empiriska materialet. Semistrukturerade intervjuer innebar 

att vi som intervjuare var aktiva lyssnare och ställde öppna frågor samt följdfrågor. 

Respondenterna fick då möjlighet att utforma sina svar genom sina uppfattningar och tolkningar 

utifrån deras verklighet, vilket Alvehus (2013) menar lämnar utrymme till att förstå frågan på 

sitt eget sätt. Eftersom studien har en socialkonstruktionistiskt ansats är semistrukturerade 

intervjuer lämpligt att använda eftersom vi ville få fram respondenternas erfarenheter och deras 

resonemang. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det som framkom i intervjuerna 

var respondenternas sanning i stunden. Detta gjorde att vi som intervjuare i linje med Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) behövde vara medvetna om att en intervju inte säger allt men om 

intervjun genomförs rätt kan resultatet i studien få en viktig betydelse.   

 

4.3. Intervjuernas genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktade vi de båda förskolorna via mejl för att få en 

bekräftelse på att det fanns förskollärare som ville delta i studien. Vi informerade kort om syftet 
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med studien för att förskollärarna som deltog skulle veta vilket område intervjun skulle ta 

avstamp från. Vi bestämde en dag med en av förskolorna för att genomföra två pilotintervjuer. 

Bryman (2018) menar att det är värdefullt för studien att testa att använda metoden samt stämma 

av om intervjufrågorna gav svar på studiens forskningsfråga då detta ger erfarenhet i kommande 

intervjuer. När vi genomfört pilotintervjuerna insåg vi att frågorna behövde justeras, därför 

användes inte pilotintervjuerna i resultatet. Vi tog bort en av frågorna, vilken var, Hur resonerar 

du kring barns behov av kommunikation? Eftersom vi upplevde att denna fråga inte besvarade 

vårt syfte och forskningsfråga. Denna fråga ersattes istället med Vilken betydelse anser du att 

det har att barnen får både den verbala och den icke verbala kommunikationen samtidigt? Efter 

genomförda pilotintervjuer avsatte vi ytterligare två dagar med de båda förskolorna för att 

genomföra de resterande sju intervjuerna som vi bokat in. I samtliga intervjuer valde vi att båda 

två vara närvarande men turades om att vara den som intervjuade. Vi delade ut 

samtyckesblanketter när vi kom till förskolan och samlade sedan in dem påskrivna innan 

intervjun började. En av förskollärarna valde att inte skriva på samtyckesblanketten och avstod 

sin medverkan. Innan intervjuerna började informerade vi deltagarna, för att få deras samtycke, 

om att vi skulle använda oss av ljudupptagning via mobiltelefon vilket Eriksson Zetterquist och 

Ahrne (2015) lyfter som tillräcklig inspelningsteknik till ett fåtal intervjuer. I studien är 

förskollärarnas resonemang i fokus och därför är ljudupptagning av betydelse för oss eftersom 

vi ville kunna gå tillbaka för att få deras exakta uttalande. Bryman (2018) lyfter att användandet 

av ljudupptagning lämpar sig bäst när språket är i fokus samt att intervjun genomförs i ett rum 

som ligger avskilt. Detta skapade en trygghet för förskolläraren då ingen annan kunde störa 

eller höra vad som sades under intervjun. 

 

4.4. Studiens tillförlitlighet 

Vi har utgått från de fyra delkriterier i studien i linje med Bryman (2018) vilka är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. För att få en trovärdighet i 

studien har vi likt det Bryman (2018) lyfter, informerat respondenterna om att de ska få ta del 

av studiens resultat för att bekräfta att deras verklighet stämmer överens med hur vi har 

uppfattat den. För att säkerställa att vi uppfattat verkligheten korrekt använde vi oss av 

ljudupptagning i intervjuerna som gjorde att vi kunde gå tillbaka och lyssna för att säkerställa 

att vi endast fått med det som sades i transkriberingarna. Överförbarheten menar Bryman 

(2018) är att resultatet ska kunna användas i en annan miljö. Däremot är resultatet inte 

överförbart eftersom vi i denna studie endast använt en liten grupp på sex förskollärare när vi 
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intervjuat och sanningen är därför inte representativ. Förskollärarna har resonerat kring sin 

verklighet i sin kontext, vilket varierar från respondent till respondent samt vilken kontext de 

befinner sig i och är därför inte överförbart till en annan miljö. Vi har motiverat alla val som vi 

gjort under studiens gång under samtliga avsnitt samt tagit hjälp av kurskamrater och 

handledare som kritiskt granska vårt arbete, vilket Bryman (2018) belyser som betydelsefullt 

för pålitligheten. Studiens möjlighet att styrka och konfirmera innebar att vi precis som Bryman 

(2018) menar har varit medvetna om att det är svårt att vara objektiva till materialet men att 

våra egna värderingar har satts åt sidan när vi bearbetade det insamlade datamaterialet från 

respondenternas resonemang. 

	

4.5. Etiska ställningstaganden 

Vi lämnade ut samtyckesblanketter till samtliga sju förskollärare som deltog i studien när vi 

kom till förskolan på morgonen. Sedan samlades sex påskrivna blanketter in innan intervjun 

startade eftersom en förskollärare valde att inte delta. Respondenterna godkände därav sitt 

deltagande när de skrev under samtyckesblanketten. I samtyckesblanketten utgick vi från de 

fyra etiska huvudkraven från vetenskapsrådet (2002) Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet, som är viktig i all vetenskaplig forskning. Innan 

intervjun startade gick vi även muntligt igenom de fyra huvudkraven tillsammans med 

respondenten för att säkerställa att de visste sina rättigheter. Förskollärarna blev informerade 

om studien först via mejl och sedan via samtyckesblanketten för att de skulle veta vad de 

samtyckte till, vilket uppfyllde informationskravet. Genom samtyckeskravet informerade vi 

respondenterna om att deras deltagande var helt frivilligt och att de hade rätt att när som helst 

under intervjun avbryta sin medverkan, vilket blev synligt i studien när en förskollärare valde 

att avbryta sin medverkan. Detta kan jämföras med det som Bjørndal (2018) lyfter att de som 

deltar ska ha rätten att själv få bestämma om de vill delta eller inte. Utifrån 

konfidentialitetskravet upplyste vi respondenterna om att förskolan och respondenterna är 

avidentifierade för att det inte ska gå att identifiera vilka som deltagit i studien. Alla namn i 

studien är därför fiktiva. Det inspelade materialet förvarades på ett USB minne som endast 

forskarna haft tillgång till. Respondenterna blev informerade om att resultatet endast kommer 

användas i studien och det inspelade materialet samt anteckningar kommer raderas efter att 

examensarbetet blivit godkänt, vilket innebär att nyttjandekravet blivit uppfyllt. 
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4.6. Transkribering 

När vi genomfört samtliga sex intervjuer lyssnade vi gemensamt igenom det inspelade 

materialet för att bestämma hur vi skulle gå tillväga med transkriberingen. Innan 

transkriberingen påbörjas ska det vara förutbestämt hur detaljerat innehållet i materialet ska 

skrivas fram (Bjørndal, 2018). Vi kom överens om att inte utesluta något medvetet utan behålla 

talspråket för att undvika att uttalanden som gjorts under intervjun skulle missuppfattas eller 

feltolkas som exempelvis “asså”, “ehh”, “ehm” och “mm”. Vi har valt att använda oss av deras 

exakta uttalande och kommer därför analysera vårt resultat utifrån de kategorier som de 

använder, exempelvis pedagog. Även pauser under intervjun skrevs ner. Vi transkriberade 

intervjuerna noggrant eftersom Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter att 

diskurspsykologin kräver att vi noga bearbetar vårt material och går igenom vad förskollärarna 

utryckt ord för ord. Under transkriberingen lyssnade vi genom materialet om och om igen för 

att säkerställa att vi fick med allt som sades. I transkriberingarna skrev vi ner det vi som 

intervjuade sade samt det som förskolläraren svarade. Språket är i fokus i föreliggande studie 

och intervjun betraktas som en social interaktion därför är det av betydelse att transkribera både 

frågor och svar enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). När vi transkriberat en intervju 

lyssnade vi igenom hela intervjun igen för att jämföra med det vi transkriberat för att återigen 

säkerställa att vi skrivit ner deras exakta uttalande. Vi korrigerade med enstaka ord som hade 

missats under transkriberingen för att få den korrekt, sedan upprepades samtliga steg i alla 

intervjuer. Därefter skrevs det transkriberade material ut i pappersform och arbetet med kodning 

för att finna mönster började. Kodning är beskrivit under analysprocess 4.8. 

 

4.7. Analysverktyg 

Under nedanstående avsnitt redogörs hur studiens empiriska material analyserades med 

utgångspunkt i diskurspsykologin. Utifrån diskurspsykologin har vi använt oss av tre 

analysverktyg, vilka är tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering som hjälpte oss att få svar 

på studiens syfte och forskningsfråga. Analysverktygen beskrivs ingående nedan samt vilken 

betydelse de har för studien. 

 

4.7.1. Tolkningsrepertoar 

Potter och Wetherell (1987) beskriver tolkningsrepertoar som en annan benämning av små 

diskurser som uppstår mellan människor i vardagliga situationer. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) lyfter att tolkningsrepertoar i samband med sociala handlingar och interaktioner 
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förstår hur människan och omvärlden konstrueras. Tolkningsrepertoar menar Potter och 

Wetherell (1987) är att språket i vardagen är flexibelt och dynamiskt, vilket innebär att varje 

människa har olika sätt att beskriva och sätt att tala om något, som kan skiljas från varandra. 

När människor konstruerar versioner av verkligheten ger varje repertoar resurser för att kunna 

göra detta. Det handlar om att finna mönster i språket i en social interaktion (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000). I studien vill vi med hjälp av tolkningsrepertoar analysera upprepade 

begrepp i förskollärarnas uttalande.  

 

4.7.2. Retorik 

Retoriken innebär enligt Holmberg (2010) att forskaren ställer sig frågan till materialet “vad 

står på spel” som är ett sätt att komma åt kärnan, vilket innebar att förskollärarnas resonemang 

i föreliggande studie analyserades utifrån vad som sades och hur det sades. Burr (2015) och 

Holmberg (2010) menar att människan argumenterar för att övertyga och förklara att deras 

sanning är den rätta sanningen och inom diskurspsykologin handlar retoriken även om hur 

människor i interaktion med varandra kommer fram till sin sanning. När vi analyserade 

förskollärarnas uttalande hade vi i linje med Holmberg (2010) valt att med hjälp av retoriken få 

en förståelse för hur de via samtal konstruerade den sanning som uppkom i den sociala 

interaktionen de befann sig i samt hur de framförde sitt resonemang övertygande. 

 

4.7.3. Kategorisering 

Enligt Holmberg (2010) och Potter och Wetherell (1987) innebär kategorisering att människans 

stereotypa föreställningar och hur de förstår sin verklighet används för att underlätta 

kommunikationen med andra människor. Detta kan förtydligas ytterligare med det som Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) lyfter att med all den information som finns i världen använder 

sig människan av kategorier för att lättare kunna sortera för att skapa mening. Det handlar om 

hur människor kategoriserar andra människor i förhållande till sig själva utifrån sin kunskap 

och erfarenhet (Potter och Wetherell, 1987). Kategorisering sker dagligen och utifrån den 

kontext som människan befinner sig i påverkas deras sätt att tala. Det är i vilket sammanhang 

en viss kategoriseringen skapas i och inte vad som kategoriseras som är av betydelse 

(Holmberg, 2010). I föreliggande studie gav kategorisering som analysverktyg oss möjlighet 

att analysera hur förskollärarna genom språket kategoriserade sig själva och barnen när de 

talade om kommunikation och hur de interagerar med barn i förskolan. 
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4.8. Analysprocess 

Vårt transkriberade material skrevs ut i pappersform för att vi lättare skulle kunna hantera det 

insamlade materialet. Eftersom studien har en diskurspsykologisk ansats började vi med 

kodning som Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar är det första steget när materialet 

ska analyseras. Kodning innebar att vi först läste igenom samtliga intervjuer upprepade gånger 

för att hitta teman. Vi färgkodade med markeringspennor i olika färger när vi upptäckte att ett 

mönster uppstod. Färgkodningen hjälpte oss att få en överblick och en förståelse för att bilda 

teman som var av relevans för oss. Vi hade under hela processen syfte och forskningsfråga nära 

till hands. Under processens gång behövde teman omformuleras samt att vi var öppna för nya 

teman. När ett tema bildats återvände vi till materialet för att hitta fler passande utdrag ur 

empirin i linje med Winther Jørgensen och Phillips (2000). Våra teman utgör de 

tolkningsrepertoarer som uppstod, dessa redogörs under avsnitt analys och resultat 5. 

Analysverktygen som vi valt att analysera våra utdrag ur empirin med är tolkningsrepertoar 

4.7.1, retorik 4.7.2. och kategorisering 4.7.3. 

	

5. Analys och resultat 
Under nedanstående avsnitt presenteras och analyseras resultatet utifrån studiens sex intervjuer. 

Följande fem tematiseringar som redovisas är de tolkningsrepertoarer som framkom när vi 

bearbetat det empiriska materialet, Vara lyhörd och möta barnen i stunden, Inte ta genvägar i 

språket med de yngre barnen, Barns behov av kommunikation, Mimiken stärker det verbala och 

Förskolläraren har det yttersta ansvaret. Namnen som används i resultatavsnittet är fiktiva och 

är följande, Birgitta, Karin, Linda, Maria, Sara och Susanne. Vi har valt att kursivera 

förskollärarnas uttalande när vi analyserade resultatet för att urskilja vår analys med 

respondenternas citat. I utdragen används tre punkter … för att tydliggöra att respondenterna 

tog en paus. Efter att analys och resultat presenterats följer en sammanfattning.  

	

	

5.1. Vara lyhörd och möta barnen i stunden  

Under detta tema har vi valt ut tre utdrag från empirin som följs av en analys. Utdragen är 

exempel på hur förskollärare resonerar kring vad interaktion innebär samt hur interaktionen 

används i praktiken. I utdragen framkommer det att förskollärare har ett liknande sätt att se på 

interaktion i förskolan. Utifrån förskollärares språkliga uttryck synliggörs återkommande 
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mönster, finnas där för dem, att man är närvarande samt va med barnen som bildar 

tolkningsrepertoaren, Vara lyhörd och möta barnen i stunden.  

 

Maria: Ehh ... ett givande och tagande från oss och barnen, en tvåvägskommunikation 

framförallt. Jag tänker att ehh att barnen uttrycker nånting och att vi ger svar på det 

att man faktiskt ... faktiskt försöker förstå dem och ehh finnas där mm finnas där för 

dem. 

 

Sara: Försöka finnas där ehh att man är närvarande men faktiskt allvarligt att vara 

... bara finnas där hos barnen att man inte, man släpper allt annat det tror jag är det 

absolut viktigaste.  

 

När Maria säger ett givande och tagande från oss och barnen, kan detta tyda på att hon 

framställer både förskollärare och barn som ansvariga och behöver ge och ta för att en 

interaktion ska ske. Detta förtydligas ytterligare med att hon säger en tvåvägskommunikation 

och använder sig då av det retoriska uttalande framförallt som påvisar att båda som ingår i 

interaktionen behöver vara medvetna och möta varandra. Marias kommentar talar för att hon 

kategoriserar sig själv och framställer sig i ett arbetslag när hon använder orden oss och senare 

i sitt uttalande även vi, vilket kan förstås som att hon ser det som att alla har samma 

arbetsuppgifter i arbetslaget. Vidare resonerar Maria att när barnen försöker förmedla 

någonting behöver arbetslaget finnas där och hjälpa barnen genom att ge barnen bekräftelse på 

det som de ger uttryck för att behöva. När Maria försöker förklara att det är viktigt att förstå 

barnen förstärker hon detta retoriskt med faktiskt faktiskt, vilket kan tolkas som att hon försöker 

övertyga sig själv om att det som har betydelse är att arbetslaget strävar efter att uppfylla barnets 

behov. Det kan vidare förstås som att Maria när hon säger mm bekräftar för sig själv att hennes 

uttalande är så verkligheten ser ut och förtydligar sitt uttalande ytterligare med finnas där för 

dem. Detta tyder på att det är viktigt för Maria att arbetslaget är närvarande för att uppfylla 

barnets behov.  

Även Sara lyfter att interaktionen innebär att finnas nära till hands för barnen och menar vidare 

att interaktion är att man är närvarande. När Sara använder sig av ordet man istället för “jag” 

eller “vi” kan detta förstås som att Sara avidentifierar sig själv och arbetslaget, vilket gör det 

svårt att förstå vem hon syftar till i sitt uttalande samt vems arbetssätt det gäller. Sara använder 

sig av faktisk och förstärker hennes uttalande retoriskt innan hon tar en paus för att sedan 
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bekräfta för oss igen att interaktion innebär att bara finnas där hos barnen.  Å andra sidan kan 

det även framställas som att hon använder faktiskt i kombination med allvarligt för att berätta 

att det hon ska säga härnäst är av betydelse. Vidare framhäver Sara att det är av betydelse att 

inte göra andra saker samtidigt som innebär att fokuset på barnen uteblir för att på så sätt kunna 

finnas där i stunden med barnen. Det kan tänkas som att Sara vill påvisa sin personliga åsikt 

utifrån sin sanning och sin erfarenhet när hon använder tror jag i sitt uttalande men det kan å 

andra sidan förstås som att hon är osäker i sitt uttalande och använder sig då av absolut 

viktigaste för att övertyga att det är det hon tror är det bästa för att en interaktion ska ske. 

 
Birgitta: Oj svårt ... allt utbyte av kommunikation mellan två personer ... när båda 

parterna är medvetna om det. Student: kan du ge ett exempel från praktiken? Birgitta: 

Ehh ett barn kan se på mig och jag kan eh kan försöka förstå vad han eller hon vill. 

Det är ju asså ehh viktigt att vara närvarande med barnen och va med barnen känns 

det som. Framförallt med eh ja framförallt med dom barnen som inte har språket.  

 

Birgitta börjar med oj svårt och tar sedan en paus och fortsätter under sitt uttalande att ta paus 

och vid upprepade tillfällen använder hon “ehh”, vilket kan tyda att hon blir osäker och behöver 

fundera på vad hon ska svara. Birgitta resonerar kring att interaktion är allt utbyte av 

kommunikation mellan två personer, vilket kan förstås som att interaktionen består av både 

verbal och icke verbal kommunikation. Vidare benämner Birgitta att båda som ingår i 

interaktionen är medvetna om det. Detta påvisar att Birgitta talar om att två personer behöver 

ingå samt mötas för att en interaktion ska uppstå. När hon uttalar att jag kan eh kan försöka 

förstå kan det tyda på att det är hennes uppgift som förskollärare att se till att hjälpa barnet i 

deras behov. Birgitta fortsätter att hävda betydelsen i sin yrkesroll med att beskriva att hon 

behöver vara närvarande och tillgänglig för barnen och använder retoriken viktigt för att betona 

att det är det som hon anser är av betydelse för barnen. Birgitta avslutar sedan meningen med 

känns det som och upplevs då som osäker och försöker rättfärdiga för sig själv och oss om att 

det är så hon tycker det ska vara i praktiken. Det framträder även att barn som inte har språket 

är i extra behov av förskollärarens närvarande när hon uttalar sig att de framförallt behöver det. 

Detta uttalande kan tolkas som att det är Birgittas beskrivning av hur hon upplever sin 

verklighet i verksamheten. Det sker en kategorisering när hon säger dom barnen som inte har 

språket och detta kan förstås som att Birgitta syftar på barn generellt som inte har språket 

oavsett anledning. 



	

19	
	

 

5.2. Inte ta genvägar i språket med de yngre barnen 

Under detta tema har vi valt ut tre utdrag från empirin som följs av en analys. Nedan synliggörs 

hur förskollärare resonerar kring hur de kan utmana barnen i kommunikationen. I samtliga 

utdrag samtalar förskollärarna om de yngre barnens behov av verbal kommunikation. Utifrån 

förskollärares språkliga uttryck synliggörs återkommande mönster, prata mycket med barnen, 

använda riktiga ord och prata hela långa meningar som bildar tolkningsrepertoaren, Inte ta 

genvägar i språket med de yngre barnen. 

 
Birgitta: Ehh genom att prata mycket med barnen genom att sätta ord på det jag gör, 

mina handlingar att hjälpa barnen sätta ord på sina handlingar ehhm alltså verbalt 

är nog den största tror jag bland dom här yngsta det är den största delen ehh utsätta 

de för mycket språk helt enkelt. 

 

När Birgitta använder sig av ord som prata mycket och sätta ord på det jag gör talar det för att 

Birgitta hela tiden berättar för barnen vad hon gör i stunden för att utmana barnen i sin 

kommunikation. Hon kategoriserar sig själv när hon säger jag vilket å ena sidan kan innebära 

att hon utifrån sitt uppdrag har ansvaret att hjälpa barnen. Det kan också tyda på att arbetslaget 

inte har ett gemensamt arbetssätt och därav arbetar olika med barnen i förskolan när det gäller 

den verbala kommunikationen. Birgitta förstärker sitt arbetssätt retoriskt när hon använder sig 

av mycket, vilket kan förstås som att hon behöver utsätta barn för verbal kommunikation vid 

upprepade tillfällen för att utveckla deras språk. Det framkommer även att hon behöver stötta 

barnen för att de ska kunna sätta ord på sina egna handlingar, vilket hon förtydligar när hon 

menar att hon behöver hjälpa. Birgitta gör en kategorisera när hon resonerar kring att den 

verbala kommunikationen är den kommunikation som behövs mest bland dom här yngsta. 

Detta kan tolkas som att alla yngre barn är i behov av detta samt att behovet är större hos de 

yngre än hos de äldre. När Birgitta i samband med detta uttalar sig med tror jag upplevs hon 

osäker på om det är så det är och det kan förstås som att hon försöker övertyga sig själv när hon 

återigen upprepar att det verbala är det största. Birgitta avslutar sedan med att hon sammanfattar 

det hon sagt tidigare att barn behöver utsättas för mycket språk och när hon lägger till helt enkelt 

talar detta för att hon vill förtydliga sin slutsats och konstatera att barn behöver utsättas för 

mycket språk. Hon förstärker då hennes uttalande retoriskt, vilket kan förstås som att hon 

återigen syftar på att barn behöver höra språket vid upprepade tillfällen. 
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Karin: ja nämen framförallt är det extra viktigt asså att de små barnen asså att vi inte 

pratar enstaka ord utan man ska ju prata hela långa meningar, vanligt som man säger 

eh även med yngre barn precis som med äldre utan då e det ju bara att prata på som 

vanligt, dem förstår säkert betydligt mer än vad vi tror även om de inte kan uttrycka 

sig eh det är jätteviktigt. 

 

Karin börjar med att belysa att det är viktigt att små barn blir tilltalade med långa meningar och 

att barnen inte ska mötas av enstaka ord. Detta visar på att hon ser det som betydelsefullt när 

hon förstärker sitt uttalande med framförallt och extra och betonar då att de små barnen behöver 

den verbala hjälpen från arbetslaget mer än övriga barn i verksamheten. Hennes uttalande 

kategoriseras när hon säger att små barn framförallt har behovet och kan förstås som att alla 

små barn har samma behov. Å andra sidan uttalar Karin att yngre barn ska behandlas på samma 

sätt som de äldre barnen och kategoriserar här baren utifrån två kategorier men framhäver att 

alla barn i verksamheten ska mötas på samma sätt genom att prata på som vanligt. Karin lägger 

tyngd i sitt uttalande när hon använder ju vilket talar för att hon vill påpeka att det är så hennes 

arbetslag arbetar. Vidare resonerar hon kring att de yngre barnen kan mer än vad vi tror, detta 

kan tolkas som att arbetslaget inte ska ha förutfattade meningar om vad barn kan utan ha en tro 

på att de kan. Det kan förstås som att hon retoriskt förstärker detta ytterligare när hon använder 

betydligt och fortsätter sedan med att förklara att barn inte behöver kunna förmedla något själv 

men ska ändå bli bemötta med ett rikt verbalt språk när hon uttalar även om de inte kan uttrycka 

sig. Karin avslutar med jätteviktigt och det kan förstås som att hon vill övertyga att det är 

betydelsefullt att barnen får med sig detta från förskolan.  

 
Sara: Viktigt att prata med de yngre barnen som medmänniskor ehh ja att använda 

riktiga ord. Ge barnen fler verktyg och asså fler ord och tecken helt enkelt och bygga 

på dessa efterhand. Att vi alltid benämner saker och ting vid namn eh saker har namn, 

inget sånna eller dessa. 

När Sara börjar med att använda sig av viktigt talar det för att hon vill framhäva att det hon ska 

fortsätta prata om är av betydelse för de yngre barnen. Sara gör en kategoriserar när hon uttalar 

yngre barnen och att de ska behandlas som medmänniskor, vilket kan förstås som att de yngre 

barnen har samma rätt till att behandlas som en jämlike. Vidare hävdar hon att de yngre barnen 

inte ska pratas annorlunda med för att de är yngre utan hon uttrycker att det är betydelsefullt att 

använda riktiga ord även till dem. Det talar för att barnen behöver ges rätt förutsättningar som 



	

21	
	

utvecklar dem, vilket förtydligas då Sara belyser att barnen behöver fler verktyg, och barnen får 

då en grund att bygga vidare på efterhand. När hon nämner helt enkelt upplevs hon då som 

självsäker och syftar på att detta arbetssätt är rätt och att arbetssättet hela tiden ska fortskrida. 

När Sara kategoriserar och använder sig av vi kan det förstås som att hon beskriver sig själv 

och sina kollegor i ett kollektiv. Hon hävdar att deras arbetsuppgift i arbetslaget är att arbeta 

aktivt med att benämna att saker har namn när hon återigen gör en upprepning av detta, vilket 

kan förstås som att arbetslaget behöver tänka på hur ord används och inte ta genvägar i språket 

när de kommunicerar med barnen. Detta förtydligar Sara när hon uttalar sig om att använda rätt 

ord och inte sånna och dessa. Vidare förstärker Sara sitt uttalande retoriskt när hon använder 

sig av alltid, vilket talar för att arbetslagets uppgift är att göra detta vid alla tillfällen. 

	

5.3. Barns behov av kommunikation 

Under detta tema har vi valt ut tre utdrag från empirin som följs av en analys. Nedan synliggörs 

hur förskollärare resonerar kring betydelsen av att barnen får både den verbala och den icke 

verbala kommunikationen samtidigt. Utifrån förskollärares språkliga uttryck synliggörs 

återkommande mönster, stärker deras trygghet, få möjlighet att påverka sin vardag och blir 

bemötta på deras sätt som bildar tolkningsrepertoaren, Barns behov av kommunikation. 

 
Susanne: Mycket stor betydelse, ja asså alla barn förstår på olika sätt ... och att att vi 

möter dem med olika form av kommunikation stärker deras trygghet ja och deras 

förståelse för en situation.  

 

Susannes användning av uttrycket mycket stor kan förstås som en retorisk förstärkning för att 

förtydliga sin sanning för oss redan från början om att kombinationen av den verbala och icke 

verbala kommunikationen är av betydelse. Hon resonerar kring att barn är olika och inte ska 

mötas på samma sätt eftersom deras förutsättningar ser olika ut. Vidare förstås det som att 

Susanne kategoriserar sig själv i ett arbetslag som tillsammans har ett ansvar att tillgodose 

barnens behov genom att barnen får tillgång till fler än ett sätt att kommunicera på. När 

arbetslaget möter barnen med olika former av kommunikation framhäver hon i sitt uttalande att 

detta stärker deras trygghet och deras förståelse. Detta kan förstås som när barnen blir 

bekräftade utifrån deras behov leder det till att barnen vågar ta för sig mer. 
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Linda: Det är viktigt. Barn behöver ta till ehh andra sätt som kroppsspråket och 

tecken för att dem ska skapa en förståelse och stötta det verbala språket för att eh 

barn ska lära sig nya ord. Ja all kommunikation är ju väldigt viktig att den eh används 

tillsammans för att ... ja men för att de ska få möjlighet att påverka sin vardag och sin 

situation. 

 

Linda börjar med att förstärka sitt uttalande retoriskt genom att använda viktigt när hon talar 

om betydelsen av att barn får både den verbala och den icke verbala kommunikationen 

samtidigt. Detta kan ses som att den verbala och den icke verbala kommunikationen 

kompletterar varandra och förstärker varandra vilket Linda synliggör när hon talar om att det 

icke verbala stöttar den verbala kommunikationen. Det kan förstås som att barnen då får en 

helhet och har lättare för att förstå. När denna stöttning sker hävdar Linda att de lär sig nya ord, 

vilket då talar för att barnen utvecklas och får ett större ordförråd. Återigen belyser Linda 

kommunikationens betydelse när hon använder sig av retoriken väldigt viktigt och förstärker då 

att kombinationen av den verbala och icke verbala kommunikationen behövs i samspel med 

varandra. Lindas användning av ju kan å ena sidan tolkas som att hennes sanning är att all 

kommunikation behövs i samspel för att barnen ska kunna påverka sin vardag. Å andra sidan 

kan det förstås som att utan kombinationen uppstår hinder för att barnen ska få möjlighet att 

påverka sin vardag. 

 
Maria: Jätteviktig grej. Det är att kunna lyssna på barnen vad dom har sagt liksom 

vad vill dom förmedla till mig eh med sitt kroppsspråk för att jag ska kunna läsa av 

dem ... men att va en god lyssnare e tycker jag är jätteviktigt för att kunna läsa av dom 

så att dom blir bemötta på deras sätt alltså. 

 

Maria framhäver att användningen av både den verbala och icke verbala kommunikationen 

samtidigt är betydelsefull för barnen och använder en retorisk förstärkning när hon uttalar 

Jätteviktigt. Det kan förstås som att Marias sanning är att förskollärare behöver möta barnen i 

både den verbala och icke verbala kommunikationen för att det ska bli en helhet, vilket Maria 

hävdar när hon resonerar kring att förskollärare behöver lyssna och se vad barnen vill förmedla 

med sitt kroppsspråk  för att kunna läsa av dem. Maria resonerar vidare kring att vara en god 

lyssnare och talar utifrån sin uppfattning när hon säger tycker jag, vilket kan förstås som att 

hon vill övertyga om att en del av hennes uppdrag som förskollärare är att ta in det barnen säger 

och vill förmedla. Detta uttalande förstärks ytterligare när hon använder jätteviktigt. Vidare 
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samtalar Maria om att möta alla barn på deras sätt och det kan förstås som att barnets behov då 

blir bekräftat. Detta tyder på att barnen oavsett hur de kan förmedla sig blir bemötta med både 

den verbala och den icke verbala kommunikationen. När Maria avslutar med alltså talar detta 

för att hon vill bekräfta att det är så det är utifrån hennes sanning.  

 

5.4. Mimiken stärker det verbala  

Under detta tema har vi valt ut tre utdrag från empirin som följs av en analys. Nedan synliggörs 

hur förskollärare resonerar kring vad de anser att kommunikationen innehåller. I samtliga 

utdrag samtalar förskollärarna om hur de använder det verbala och det icke verbala samtidigt. 

Utifrån förskollärares språkliga uttryck synliggörs återkommande mönster, se glad ut när jag 

är glad, det blir en helhet liksom, man får läsa in i mimik som bildar tolkningsrepertoaren, 

Mimiken stärker det verbala. 

 
Maria: Jag kommunicerar med barnen på olika sätt genom att prata med dem verbalt 

genom att ändra ansiktsuttryck beroende på situationen ehh asså se glad ut när jag 

är glad och att inte skratta till barnet när en situation är allvarlig. Ehh sen kan det eh 

va på andra hållet asså det kan vara ett barn som följer efter en pedagog och kanske 

har ett speciellt ansiktsuttryck. Barnet vill förmedla något, men kommunicerar inte 

verbalt utan genom sitt sätt att agera och sitt kroppsspråk. 

 

Maria kategorisera sig själv när hon uttrycker jag och detta kan förstås som att hon syftar till 

hennes beskrivning av sitt eget arbetssätt utifrån hur hon upplever det. När Maria sedan 

uttrycker att hon kommunicerar med barnen på olika sätt tyder det på att det finns fler än ett 

sätt att möta barnen på, både den verbala och den icke verbala kommunikationen och hävdar då 

att hon använder verbalt i kombination med ansiktsuttryck. Ansiktsuttrycken talar för att Maria 

använder dem som ett komplement för att barnen ska få en helhet och en förståelse för det som 

Maria uttrycker verbalt genom att visa sina känslor med ansiktsuttrycken. Det kan även förstås 

som att barnen kan misstolka en situation om förskolläraren ger fel ansiktsuttryck till det som 

uttrycks verbalt eller om barnet bara hör det verbala och inte får ansiktsuttrycken riktad mot 

sig. Detta framhäver hon när hon uttalar se glad ut när jag är glad samt inte skratta till barnet 

när en situation är allvarlig. Vidare kan det förstås som att Maria hävdar att det inte bara är 

barnen som läser av den vuxnes ansiktsuttryck utan det gäller även om ett barn tar hjälp av 

ansiktsuttryck för att stödja eller ersätta det verbala språket. Detta kan tydas utifrån hennes 
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uttalande om att barn har ett speciellt ansiktsuttryck och barnet vill förmedla något. Det kan 

förstås som att Maria behöver läsa av barnet utifrån hela deras sätt att kommunicera. 

 
Susanne:  asså ord som kommer ur munnen ansiktsuttryck eh tydlighet å hela det är 

ju en kontakt också. Jag får ju kontakt med barnet när jag tittar på barnet liksom och 

det e inte, det får man kanske inte hela tiden med alla barn. Vissa barn behöver man 

verkligen möta så för att du ska kunna få kontakt med dem liksom annars e dem uppe 

i, nån annanstans i gardinen typ men nä men, det blir en helhet liksom. 

 

Susannes sanning i hennes uttalande talar för att ansiktsuttryck i kombination med den verbala 

kommunikationen blir en tydlighet för barnen. Susannes resonemang kan förstås som att en 

kontakt måste uppstå med barnet via ögonkontakt men att hon inte alltid kan möta alla barn på 

detta sätt. Det kan tala för att barnen inte alltid vill mötas i ögonkontakt med förskollärare men 

det skulle också kunna förstås som att Susanne inte har tiden att alltid möta barnen i 

ögonkontakt. Susannes uttalande talar för att alla barn inte har samma behov av att få hennes 

ögonkontakt när hon kategoriserar och säger att vissa barn är i mer behov av ögonkontakt än 

andra. Detta kan tolkas som att vissa barn behöver hennes kontakt för att landa och kunna ta in 

det hon vill kommunicera till barnet. När barnet inte får denna kontakt av henne så kan det 

förstås som att hon får svårt att nå barnet, vilket hon benämner som att barnet är nån annanstans 

i gardinen. Susanne förtydligar igen att det inte bara ska vara det verbala utan att det även 

behöver kompletteras med ansiktsuttryck när hon uttalar det blir en helhet. Med den retoriska 

förstärkningen liksom kan det förstås som att hon försöker förtydliga att det är så hennes 

verklighet ser ut. 

 
Sara: Ehhm det är ju kommunikation på olika sätt ehh det är mycket mycket med 

kroppsspråk, mimik oh man ser att barnen tittar på mig när jag pratar och vi vuxna 

pedagoger och föräldrar, asså det är mycket man får läsa in i mimik och kroppsspråk 

för dem som inte har det talade språket men vi jobbar ju mycket med eh ja 

kommunikationen vi försöker få ihop eh och pratar med dem och ja ögonkontakt 

samtidigt viktigt mmm. 

 

Sara framhäver att kommunikation sker på fler sätt och hävdar att kroppsspråk och mimik är en 

stor del vilket hon retoriskt förstärker när hon använder sig av en retoriks förstärkning mycket 

mycket framför. Hon kategoriserar sig själv när hon uttalar jag, vilket kan förstås som att hennes 

ansvar innebär att det är av betydelse att barnet och hon har en ögonkontakt för att hon ska 

kunna läsa in det barnet menar. Det kan förstås som att Saras uttalande talar för att ansvaret för 
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att barn ska mötas med både det verbala och icke verbala ligger på alla som arbetar inom 

förskolans verksamhet samt hemmet. Detta påvisar att det är betydelsefullt främst för en del 

barn vilka hon kategoriserar som dem som inte har det talade språket, vilket kan förstås som 

att övriga barn inte är i samma behov av den icke verbala kommunikationen. Sara fortsätter 

uttala sig om arbetssättet men ändrar sig nu från jag till vi, vilket talar för att hon tar avstånd 

från att det bara är hennes ansvar att se till att detta sker utan hela arbetslagets och menar att det 

är så arbetslaget ska arbeta. För att retoriskt förstärka sitt resonemang använder hon sig av ju 

och mycket, vilket kan förstås som att hon vill bekräfta att arbetslaget arbetar med 

kommunikationen och att de försöker arbeta med det verbala i kombination med det icke 

verbala samtidigt. Maria förstärker detta uttalande ytterligare när hon påtalar att det är viktigt 

för barnen. 

 

5.5. Förskollärare har det yttersta ansvaret  

Under detta tema har vi valt ut tre utdrag från empirin som följs av en analys. Nedan synliggörs 

hur förskollärare resonerar kring vem som tar initiativ till kommunikationen mellan 

förskollärare och barn. Utifrån förskollärares språkliga uttryck synliggörs återkommande 

mönster, ansvaret ligger ju liksom inte på barnet utan det ligger ju på oss, vi som får ge dem 

förutsättningar och huvudansvaret att kommunikation ska skapas som bildar 

tolkningsrepertoaren, Förskolläraren har det yttersta ansvaret. 

 
Karin: Ehh jag tänker faktiskt att det är både och. Barn är ju tycker jag väldigt 

kommunikativa, de vill samspela ehh de allra flesta, alla barn vill ju ha någon form 

av samspel så de tar ju stor kontakt men jag tänker även att vi som pedagoger 

naturligtvis tar kontakt med barnen man vill ju ha samspel med alla barn ohhe tänker 

just att det är väldigt viktigt med kommunikationen för att lära känna barnet och 

förstår ehh ansvaret ligger ju liksom inte på barnet utan det ligger ju på oss, ja. 

 

Karin börjar med ordet faktiskt och det framställs som att hon försöker övertyga sig själv om 

att det är både barn och pedagog som tar initiativ till den verbala och icke verbala 

kommunikationen. Det kan förstås utifrån hennes uttalande att alla barn har ett behov av att 

kommunicera och tar kontakt med pedagogerna. Hon kategoriserar sig själv till en grupp när 

hon säger vi som pedagoger, vilket tyder på att deras gemensamma ansvar innebär att de också 

ska ta kontakt med barnen genom att Karin förstärka sitt uttalande retoriskt med naturligtvis. 

Karins sanning kan förstås som att alla barn ska få tillgång till en pedagog och att pedagogen 
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skapar en relation till barnen och möter dem i kommunikationen. Vidare kan det förstås som att 

hon hävdar att om pedagogen känner barnet blir det lättare att förstå det enskilda barnets behov 

och förstärker detta retoriskt med väldigt viktigt. Hennes sanning utifrån hennes verklighet är 

att pedagogerna har det yttersta ansvaret för att se till att barnen ska få möjlighet till 

kommunikation.  

 
Maria: Det är ömsesidigt. Både pedagog och barn ... genom att eh ... dels vara med 

dem och visa hur det kan gå till och utan att det ska va nått undervisande eller att 

pekpinnar eller så va utan man visar på goda föredömen o ehh och sen låta barnen 

också ehh få hitta olika situationer där de kan samspela. Det är ju vi som får ge dem 

förutsättningar genom miljön och vårt förhållningssätt och material hur de ska 

förhålla sig. 
 
Birgitta: ... Vi pedagoger ska stimulera barnen att själva ta initiativ till 

kommunikation och eh att göra sig förstådda. Men eh såklart som pedagog har vi 

huvudansvaret att kommunikation ska skapas om något barn inte tar initiativ.  

 

När Maria tar pauser och vid upprepade tillfällen använder “ehh” förstås det som att hon blir 

osäker och behöver fundera på vad hon ska svara. Maria resonerar att det är både barn och 

pedagoger som tar initiativ till en kommunikation och använder en retorisk förstärkning när 

hon uttalar ömsesidigt. Vidare kan Marias resonemang förstås som att pedagogen behöver vara 

med barnen för att en kommunikation ska ske samt att de behöver vara närvarande och stötta 

dem i kommunikationen. Maria framhäver sin sanning om att pedagoger ska vara goda 

förebilder och visa barnen hur de kan ta initiativ till kommunikation, vilket kan förstås som att 

barnen så småningom själv ska kunna genomföra detta i olika situationer. Utifrån Marias 

uttalande kan det förstås som att hon gör en kategorisering när hon först talar om alla som 

arbetar inom förskolan och vilket ansvar de har när hon uttrycker pedagoger men ändrar sig 

sedan till vi. Detta kan tyda på att pedagoger generellt ska arbeta med att vara goda förebilder 

men när hon använder vi förstås det som att hon vill beskriva hur hennes arbetslag arbetar. När 

hon använder ju kan det tyda på att hon vill förstärka att det är självklart att det är arbetslaget 

som har ansvaret för att ge barnen de bästa förutsättningar. Detta talar för att det sker när 

arbetslaget har en miljö som bidrar till att kommunikation sker med barnen samt att arbetslaget 

har ett gemensamt förhållningssätt och strävar mot samma mål.  
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När Birgitta börjar med en paus kan det tyda på att hon tänker igenom sitt svar innan hon svarar. 

Birgitta resonerar kring att barn behöver få rätt förutsättningar från pedagogerna för att kunna 

ta egna initiativ till kommunikation. Vidare kategoriserar hon vi pedagoger ska stimulera 

barnen och använder sig av en retorisk förstärkning när hon beskriver deras arbetsuppgift med 

ska, vilket kan förstås som att det är något som de måste förhålla sig till och som ingår i deras 

arbetsuppgifter. Birgittas sanning är att ansvaret ligger på pedagogerna, vilket kan förstås som 

att alla barn ska få samma möjlighet till kommunikation oavsett om barnet tar initiativ eller 

inte. Uttalandet talar även för att Birgitta anser att pedagogernas uppdrag är att hjälpa barnen 

att så småningom själva ta initiativ. Birgittas resonemang kring pedagogens huvudansvar 

förstärks retoriskt med såklart, vilket kan förstås som att det är en självklarhet utifrån deras 

yrkesroll att arbeta på detta sätt.  

5.6. Sammanfattning 

Utifrån ovanstående utdrag framkommer det fem tolkningsrepertoarer. I tolkningsrepertoaren 

Vara lyhörd och möta barnen i stunden synliggörs det att förskollärarna har liknande 

resonemang om vad interaktion innebär. Vi såg likheter när förskollärarna resonerar kring att 

det är av betydelse att de ska finnas där för barnen samt att det framkom att det är en del av 

deras uppdrag att bekräfta barnet utifrån vad de uttrycker. Det som synliggörs i deras 

resonemang är att barnen ska vara i fokus och att de barn som har ett större behov av att ha en 

närvarande pedagog ska få tillgång till det då det ingår i deras yrkesroll att finnas där för dem. 

I tolkningsrepertoaren Inte ta genvägar i språket med de yngre barnen framkommer det att det 

är de yngre barnen som är i större behov av den verbala kommunikationen. Förskollärarna 

resonerar på ett liknande sätt när de talar om att benämna saker vid namn, vilket innebär att 

uttala orden ordentligt och inte ta genvägar i språket. Det som skiljer sig åt i deras uttalande är 

att det framkommer i ett av utdragen att barnen förstår mer än vad vi tror, vilket resulterar i att 

de yngre barnen inte ska behandlas på ett annorlunda sätt utifrån de äldre barnen. Utan att det 

är av betydelse att arbetslaget tilltalar alla barnen med långa meningar. I tolkningsrepertoaren 

Barns behov av kommunikation synliggörs det att förskollärarna har ett liknande resonemang 

om betydelsen kring att barnen får den verbala och den icke verbala kommunikationen 

samtidigt. Det som synliggörs i resonemangen är att barnen som blir bemötta av kommunikation 

stärker sin trygghet på förskolan och det utvecklar sin förståelse för situationer som 

uppkommer. Det innebär att när barnen utsätts för båda delar av kommunikationen samtidigt 

blir deras möjlighet till att kunna påverka sin vardag i förskolan enklare när de hela tiden 

utmanas i kommunikationen. I tolkningsrepertoaren Mimiken stärker det verbala framkom 
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likheter i förskollärarnas resonemang när de talar om att ansiktsuttrycken är en stor del i den 

icke verbala kommunikationen. Det blev synligt att det är av betydelse att visa rätt känsla till 

rätt ansiktsuttryck i kombination med den verbala kommunikationen för att barnen ska få en 

större förståelse. Förskollärarna resonerar liknande när de kommer fram till att mimiken behövs 

för att det ska bli en helhet. Det skapar en förståelse för barnen och även för förskollärarna om 

vad som förmedlas, vilket även framkom då barn som inte har språket använder sig av mimik 

och kroppsspråket när de vill förmedla något. I tolkningsrepertoaren Förskolläraren har det 

yttersta ansvaret. Blir det synligt i förskollärarnas resonemang att de har liknande uttalande när 

det gäller vem som tar initiativ till kommunikationen. Samtliga förskollärare resonerade att det 

var båda parterna som tog initiativ till att det skulle bli en kommunikation. Barn är 

kommunikativa, och att de flesta barnen vill ha någon form av samspel. Samtliga utdrag har 

liknande resonemang om att det är förskollärarnas ansvar att se till så att alla barn får ta del av 

det samspelet, vilket innebär att ansvaret ligger på förskollärarna att ta initiativ till en 

kommunikation. 

 

6. Diskussion 
Studiens syfte är att belysa förskollärarnas resonemang kring kommunikationen och 

interaktionen mellan förskollärare och barn i förskolans kontext. Forskningsfrågan för studien 

är: Hur talar förskollärare om att de kommunicerar och interagerar med barn i förskolan? 

Utifrån syfte och frågeställning följer nedan diskussionen av resultatet som ställs emot den 

tidigare beskrivna forskningen inom området interaktion. Efter resultatdiskussionen följer en 

metoddiskussion där valen som gjorts i studien diskuteras fram. 

6.1. Resultatdiskussion 
	
Utifrån studiens resultat synliggörs det att förskollärarna är medvetna om vad interaktion 

innehåller och hur den ska ske i verksamheten. Förskollärarnas erfarenhet av interaktion är att 

arbetslaget har ett gemensamt uppdrag att se till att barnen får tillgång till detta genom att vara 

närvarande. Förskollärarnas resonemang liknas med det som Whitaker, et al. (2015) betonar att 

interaktion behöver bestå av närvaro, uppmärksamhet och lyhördhet. Vidare kan det ställas i 

relation till det Hu et al. (2017) menar att om förskollärarna har kompetensen blir det lättare för 

dem att tillgodose barnens behov och de tenderar att ha fler interaktioner med barnen i 

förskolan. Studiens resultat visar att förskollärarna har kompetensen, vilket skapar rätt 
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förutsättningar för barnen att utveckla sin sociala kompetens. Det framkommer också i 

resultatet att förskollärarna i interaktionen behöver ha fokus på barnen och inte göra andra saker 

samtidigt. Det som är intressant är att Becker et al. (2017) lyfter att förskolläraren behöver vara 

närvarande och medvetna om det nuvarande ögonblicket men resultatet visar att när 

förskollärare inte är närvarande och upplever sig stressade skapar det sämre relationer med 

barnen. Detta kan jämföras med resultatet från Sheridan et al. (2011) studie att det finns en 

svårighet att vara närvarande i stunden då de blir distraherade av saker som händer runtomkring. 

Det som skiljer sig från de båda studierna och vårt resultat är att förskollärarna i Becker et al. 

(2017) och Sheridan et al. (2011) studier ser hinder medan förskollärarna i vår studie ser 

möjligheter. Förskollärarnas resonemang är att de behöver släppa allt som händer runt omkring 

för att skapa interaktioner med barnen. Vi tänker att det handlar om att fördela arbetsuppgifterna 

i arbetslaget rätt för att de ska kunna ta tillvara på barnens behov och vara i stunden tillsammans 

med barnen. Detta kan ställas i kontrast till det Olssons (2016) lyfter att hur förskollärarna än 

gör så kommer något eller några barn få mer uppmärksamhet än övriga barn. Detta är något 

som vi ställer oss frågande till eftersom interaktion innebär att finnas där i stunden, vilket 

innebär att alla barn inte kan få förskollärarnas uppmärksamhet samtidigt men de barn som får 

det behöver få förskollärarens fulla närvaro. Vi menar att förskollärarna ska tillåta sig själv att 

ta till vara på tiden tillsammans med de barn som fokuset är riktat mot. 

 

Vidare visar resultatet att barn får den fulla närvaron när förskolläraren möter barnen med både 

den verbala och den icke verbala kommunikationen. I resultatet syns det å ena sidan utifrån 

förskollärarnas resonemang att de kategoriserar barnen utifrån deras språkliga kunskaper. Deras 

sanning är att de yngre barnen är i större behov av den verbala kommunikationen eftersom de 

inte har språket. Barnen behöver mötas av ett rikt språk från förskollärarna och pratas till på ett 

korrekt sätt. Resultatet kan ställas i kontrast till Hallams et.al (2016) studie som visar på att 

barnen möts av retoriska frågor och förskollärarna samtalar inte med barnen, vilket gör att de 

inte utvecklar sin verbala kommunikation. Barnen utmanas inte och hamnar då i en situation 

där förskollärarna är tysta och barnen pratar för sig själva. I vår studie lägger förskollärarna 

tyngden på att det är av betydelse att de prata med de yngre barnen som medmänniskor och 

använder rätt ord och långa meningar. Vi ställer oss frågande till att de yngre barnen ska 

behandlas som medmänniskor eftersom det borde vara en självklarhet att förskolläraren ska 

möta alla barn i förskolan som en jämlike. Vi menar att förskolläraren inte ska behöva påtala 

detta utan att förskollärarens förhållningssätt ska genomsyras av att alla har rätt till att mötas 

utifrån samma förutsättningar. Däremot menar vi att barnen får rätt förutsättningar att utveckla 
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språket redan från tidig ålder när de blir tilltalade med långa meningar och rätt ord eftersom 

förskollärarna då utmanar barnen i kommunikationen. Detta kan stärkas med förskollärarens 

uppdrag utifrån läroplanen (2018) att barnen ska stimuleras och utmanas utifrån sina 

förutsättningar för att utveckla sitt språk samt sin kommunikation. Å andra sidan framgår det 

även i resultatet att den icke verbala kommunikationen är av stor betydelse för de barn som inte 

har språket. Barn behöver mötas på olika sätt eftersom deras förutsättningar skiljer sig åt. Vidare 

tillför studiens resultat att barn behöver få tillgång till fler än ett sätt att kommunicera på, vilket 

skapar en helhet. Resultat skiljer sig från Jonssons (2016) resultat eftersom förskollärarna i 

hennes studie endast gav barnen den verbala kommunikationen då hon pratade med ett barn 

samtidigt som hon hjälpte ett annat barn med något annat. Resultatet i vår studie visar att när 

barnen får ta del av både den verbala och den icke verbala kommunikationen blir det lättare för 

barnen att förstå samt att det blir lättare för förskollärarna att kunna läsa av vad det är barnen 

vill förmedla till dem. När detta sker så får barnen rätt förutsättningar att mötas utifrån deras 

individuella behov. Resultatet stödjer det Barker (2015) lyfter att det är viktigt att förskolläraren 

ser till att interaktioner möjliggörs med alla barn i förskolan för att alla barn ska ha samma 

förutsättningar när de börjar skolan.  

 

Vidare visar resultatet att barn i kommunikationen behöver bli bekräftade med ögonkontakt i 

kombination med det verbala. Detta kan jämföras med det som Jonsson och Williams (2013) 

lyfter att förskolläraren bekräftade barnen både med tal och ögonkontakt samt visade ett intresse 

i vad barnen sa och gjorde. Vi anser att när förskollärarna medvetet möter barnen med 

ögonkontakt i kombination med den verbala kommunikationen tillåter dem sig själv att vara i 

stunden med barnet och en interaktion sker. Det som är intressant utifrån vårt resultat är vilken 

betydelse det har för barnen att de använder sig av mimik som ett komplement till den verbala 

kommunikationen. Barnen får en helhet och det är viktigt att mimiken används på rätt sätt för 

att det inte ska bli missförstånd mellan förskolläraren och barnet. Det framkom även att 

förskollärarna behöver känna till barnets behov för att på så sätt kunna läsa av deras intentioner 

oavsett om de har det verbala språket eller inte. Detta menar vi kan innebära att barnen får en 

tydligare förståelse i vad som sker när förskolläraren visar sina känslor genom mimiken 

samtidigt som de uttrycker sig verbalt i kommunikationen med barnen. Detta kan ställas i 

kontrast till Jonssons (2016) studie då förskolläraren ofta stod bakom det barn som samtalet 

riktades mot och lyfter att när barn bara får det ena eller det andra riktat mot sig upplever barn 

detta som förvirrande och har svårt för att ta in informationen som ges. Detta kan diskuteras 
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vidare med resultatet från förskollärarnas resonemang i studien som genom kategorisering 

menar att ansvaret ligger på förskolläraren att se till att interaktion sker. Förskollärarnas 

resonemang om att bara vara närvarande och finnas där för barnen blir här synligt då det är av 

betydelse att förskollärarna använder sig av både den verbala och den icke verbala 

kommunikationen för att det ska bli en helhet. När arbetslaget använder olika 

kommunikationssätt för att möta barnen så skapas det en förståelse för barnen samt att barnens 

trygghet stärks. 

Med hjälp av detta resultat drar vi slutsatsen att de intervjuade förskollärarna har en gemensam 

syn och bred kompetens kring begreppet interaktion och hur de ska arbeta för att interaktioner 

ska uppstå med barnen. Vi menar att arbetslaget ska ha ett liknande förhållningssätt utifrån hur 

de arbetar med kommunikationen för att på så sätt möjliggöra möten med alla barn. 

Förskollärarna belyser att barn har olika behov och kategoriserar barnen utifrån vad de anser 

att dem behöver och därefter får förskolläraren anpassa kommunikationen. Vi drar slutsatsen 

att förskollärarna behöver använda den verbala och den icke verbala kommunikationen som 

varandras komplement och att den ena inte ska utesluta den andra. Med detta sagt drar vi även 

slutsatsen att förskollärare behöver vara medvetna om hur kommunikationen framställs mellan 

förskollärare och barn. De behöver även vara medvetna om hur de använder sig av olika sätt att 

kommunicera för att barnen ska få rätt förutsättningar för att kunna utvecklas utifrån sina behov. 

Detta bidrar till att barnen får de interaktioner de är i behov av i förskolan. 

6.2. Metoddiskussion 
	
Socialkonstruktionismen och diskurspsykologi var studiens teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter. Socialkonstruktionismen har sin utgångspunkt i språket och hur människan 

konstruerar sin verklighet i social interaktion utifrån sin kunskap och sina erfarenheter (Burr, 

2015). Detta var relevant för oss eftersom vi fokuserar på förskollärare resonemang kring 

kommunikationen och hur de interagerar med barn i förskolan. Diskurspsykologin hjälpte oss 

att förstå hur förskollärarna använder sitt språk och framställer sig själva på ett fördelaktigt sätt 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   

Valet att använda oss av semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom vi ville ha förskollärares 

enskilda resonemang. Alvehus (2013) menar att förskollärarna då får möjlighet att uppfatta 

frågan på sitt eget sätt. Vi är medvetna om att intervjuer enbart beskriver hur förskollärare talar 

om hur de arbetar och inte hur de faktiskt gör i praktiken. Burr (2015) menar däremot att inom 

socialkonstruktionismen avspeglar sig människors sätt att tala även i hur de agerar. Hade vi 
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istället valt observation som metod i vår studie hade vi kunnat ta reda på hur förskollärare 

faktiskt arbetar i praktiken, men då hade vi behövt ändra vårt fokus som är hur förskollärare 

talar om interaktioner. Valet av ljudupptagning som dokumentationsverktyg var för att 

säkerställa att vi fick med allt som sades under intervjun. Bryman (2018) menar däremot att 

ljudupptagning kan innebära att deltagarna inte känner sig bekväma med att bli inspelade. Detta 

var däremot inget vi upplevde i våra sex intervjuer men därmed inte sagt att så var fallet. Vi 

använde oss av mobiltelefon för att spela in våra intervjuer och insåg hur betydelsefullt det var 

för ljudupptagningen att rummet låg avskilt utan några störmoment. Bjørndal (2018) lyfter att 

det är betydelsefullt var vi placerar dokumentationsverktyget för vilka ljud som registreras. I 

första intervju fick vi erfara detta då vi hade lagt mobiltelefonen för långt ifrån och det blev 

svårare för oss att höra vad som sades i intervjun. 

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval när vi genomförde våra intervjuer på två förskolor i 

södra Sverige som hade förskollärare som var tillgängliga för oss. Eftersom vi endast 

intervjuade sex förskollärare är vi medvetna i likhet med det Bryman (2018) belyser att studiens 

resultat inte är generaliserbart när studien bara genomförts på två förskolor. Förskollärarna som 

deltog i studien hade ingen insyn i studien utan fick bara veta vilket område vi berörde eftersom 

vi inte ville påverka deras svar i någon speciell riktning. Vi var även medvetna om att vi var 

tvungna att vara objektiva för att studiens resultat inte skulle påverkas, detta i linje med Bryman 

(2018). Därför anser vi att valet av förskola och förskollärare inte påverkade studiens 

tillförlitlighet. 

 

7. Didaktiska implikationer 
Studien vänder sig till de som arbetar inom förskolans kontext, förskollärare, barnskötare samt 

förskollärarstudenter då studien lyfter fram vilken betydelse det har att förskollärare är 

medvetna om hur viktig deras närvaro är för barnen. Vi vill därför synliggöra hur förskollärare 

kommunicerar och interagerar med barn i förskolan. Vår forskningsöversikt lyfter fram hur 

viktig kommunikationen är för barnen i förskolan och att det är betydelsefullt att de får 

interaktioner redan i förskolan för att utveckla sin sociala kompetens. Därför hoppas vi att vår 

studie ska bidra med en fördjupad kunskap och förståelse. Diskussioner behöver skapas i 

arbetslagen runt om i förskolorna om hur de kan stötta barnen så att varje barn får den 

fullständiga interaktionen där de möts av den verbala och den icke verbala kommunikationen 

samtidigt. Kommunikation är grunden för all undervisning och blir tydligare som mål i den nya 
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läroplanen som träder i kraft den 1 Juli 2019 (Skolverket, 2018), vilket innebär att det ligger i 

tiden för förskollärare att söka kunskap och ta hjälp av varandra för att hitta strategier för att 

underlätta undervisningen i förskolan. 

 

8. Vidare forskning 
Studien belyser hur förskollärare resonerar i enskilda intervjuer kring kommunikationen och 

interaktionen mellan förskollärare och barn. Det hade varit av intresse att höra barns perspektiv 

för att få en inblick i vad de uppfattar att kommunikationen består av mellan förskollärare och 

barn.  

När vi genomfört intervjuerna fann vi även ett intresse av att utveckla de enskilda intervjuerna 

till fokusgruppsamtal. Detta för att vi upplevde att några förskollärare inte alltid gav oss så 

långa och djupgående svar när dem blev osäkra. Förskollärarna hade kanske varit tryggare om 

de satt i grupp då allt fokus inte är på dem som enskilda respondenter. Fokusgruppsamtal kunde 

därför möjliggjort att förskollärarna hade skapat diskussioner och djupare samtal hade kunnat 

uppstå. 
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Bilaga 1 
Samtyckesblankett 
 
 

Samtyckesblankett                         

 
Hej! 

Vi är två studenter, Elin Eriksson och Marie Leijon, som läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vårt examensarbete som 

handlar om hur förskollärare resonerar kring kommunikation mellan förskollärare och barn i 

förskolan.  

För att samla in vårt material vill vi använda oss av intervjuer med ljudupptagning som metod. 

Vi använder ljudupptagning för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun för att underlätta 

analysarbetet. Våra intervjuer kommer att vara cirka 30 minuter. 

Vi har utgått från de fyra etiska huvudkraven från vetenskapsrådet som är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom att ni i denna samtyckesblankett fått information om vår studie samt vårt syfte. 

Samtyckeskravet innebär att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst under 

intervjun avbryta din medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att du som deltagare och 

förskolan är avidentifierade med fiktiva namn i vår studie. Det inspelade materialet samt våra 

anteckningar kommer förvaras på ett säkert sätt av oss studenter så inga utomstående kan ta del 

av det. Nyttjandekravet innebär att resultatet endast kommer användas i vårt examensarbete och 

sedan raderas efter avslutat och godkänt examensarbete. 
 
Vi hoppas ni vill delta i vår studie! 

Har ni några frågor kontakta oss på mail  Marlei16@student.hh.se eller 

Elieri16@student.hh.se 

………………………………………………………………………………………………….. 

Jag samtycker till att delta i studien  

                ...........................................................................................................................  

Namnteckning                                                                      Datum 
 
Med vänliga hälsningar, Elin och Marie 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 
 
Exempel på intervjufrågor. 
 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Vilken ålder är det på barngruppen på din avdelning? 

• Vad är interaktion för dig?  

• Vad är kommunikation för dig? 

• På vilket sätt upplever du att du kommunicerar med barnen? 

• Vad anser du att kommunikationen innehåller? 

• När använder du verbal och icke verbal kommunikation samtidigt i dina möten med 

barnen?  

• Vilken betydelse anser du att det har att barnen får både den verbala och den icke 

verbala kommunikationen samtidigt? 

•  Hur kan du som förskollärare utmana barn i kommunikationen? 

• Tänker du att du och arbetslaget skulle kunna arbeta på något annat sätt än hur ni gör 

idag? Om ja, i så fall hur skulle ni kunna utveckla kommunikationen mellan 

förskollärare och barn? 

• Hur arbetar du för att skapa kommunikation med barnen? 

• Vem anser du tar initiativ till kommunikationen mellan förskollärare och barn? 
  
 
 
Exempel på följdfrågor 

·      Kan du ge något exempel på det i praktiken? 

·      Hur tänker du då, kan du vidareutveckla detta? 

·      Kan du berätta det med en händelse från förskolan? 

·      Du sa tidigare att…… 
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