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ABSTRAKT 

En vanlig situation i förskolan är samlingen där denna planerade aktivitet gynnar villkoren för 

barns kommunikation och språkinlärning. Då många barn vistats i förskolan är det av vikt hur 

väl förskollärare anpassar kommunikationen till barnen. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur förskollärare kommunicerar med de yngre barnen under samlingen på 

förskolan för att synliggöra vilka eventuella kommunikativa resurser som används. Studien 

har genomförts på två stycken förskolor där barnen är i åldrarna 1-3 år, där det empiriska 

materialet har samlats in via videoobservationer. En teoretisk utgångspunkt är det 

sociokulturella perspektivet där analysverktyget interaktionsanalys används för att analysera 

empirin. Resultatet i studien belyser tre återkommande teman som vi fann i materialet. Dessa 

tre teman är: stöttning, tecken som stöd och rekvisitans användning. Slutsatsen efter denna 

studie är att stöttning sker i form av frågor, förslag och involvering bestående av både verbal 

och icke verbal kommunikation. Tecken som stöd visar sig vara givande att använda sig av 

under samlingen för att förtydliga något. Förskollärarna använder rekvisita gradvis olika 

under sagoläsningen i samlingen, där barnen får vara delaktiga under sagan eller efteråt 

genom att de får leka och känna på materialet för att skapa sig en förståelse för dessa. 

 

Nyckelord: Förskolan, yngre barn, samling, kommunikation, artefakt. 
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Vi vill till en början tacka våra handledare Jeanette Sjöberg och Carina Stenberg som har 
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gjorde denna studie möjlig för ett gott samarbete och uppvisat engagemang. Vi vill också 
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den stöttning som de gett oss under skrivprocessen. Slutligt vis vill vi tacka varandra extra 

mycket för ett gott samarbete, tålamodsprövningar och stundvis roliga stunder. 

 

Arbetsfördelningen har vi fördelats jämt under hela skrivprocessen mellan oss. Vi har haft en 

öppen diskussion med varandra för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Vi har båda kommit 

med förslag som vi sedan har diskuterat med varandra för att på så sätt få ett så bra innehåll 

och text som möjligt. 
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1. INLEDNING 

Kommunikation är en grundförutsättning för mänsklig socialisation och att kommunicera med 

omvärlden är något vi gjort ända sedan vår första stund i livet (Nilsson och Waldemarson, 

2007). Eide och Eide (2006) belyser att redan som spädbarn vädjar barnet till oss genom 

blickar, oartikulerade ljud, skrik och rörelse utan att använda ord. Historiskt sett har den icke 

verbala kommunikationen underordnat den verbala och redan 3000 år f.Kr under antiken 

studerades kommunikation där den kroppsliga aspekten av kommunikation försummades och 

ansågs vara värdelös (Nilsson och Waldermanson, 2007). 

     Då grunden redan läggs i förskolan där barn har rätt att vistas från redan ett års ålder, ser vi 

det av särskilt stor vikt hur förskollärare kommunicerar med de yngre barnen för att de ska 

förstå det som sägs och på så sätt lära sig. Därför är det viktigt att förskollärare utgår ifrån 

barns perspektiv och för att de ska kunna närma sig detta perspektiv är det viktigt att lyssna på 

barns behov (Skolverket, 2010). Skolverket (2010) menar att förskolans innehåll och metoder 

ska stimulera barns utveckling och lärande där verksamheten utgår ifrån barnens behov med 

hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, drama och rörelser för att kommunicera. Nilsson 

och Waldemarson (2007) menar på att när vi kommunicerar gör vi det via verbala och icke 

verbala uttrycksformer. Emmoth (2014) samt Hildén (2014) har forskat kring 

kommunikationen mellan barn och barn, däremot belyser dem att det inte finns speciellt 

mycket forskning om kommunikationen mellan pedagog och barn. Forskning visar att de 

yngsta barnen på förskolan kommunicerar med blickar, rörelser, gester, kroppsspråk och 

ögonkontakt (Emmoth, 2014; Greve, 2007; Kultti, 2013; Michélsen, 2004). 

     Enligt Björklund (2008) samt Elm Fristorp (2012) och Thuresson (2013) visar det sig att 

pedagoger inte alltid uppmärksammar de icke verbala gesterna i lika hög grad som det 

verbala. Detta ser vi som problematiskt då det är genom icke verbala gester som de yngre 

barnen förstår kommunikationen vilket även Emmoth (2014) understryker. Våra erfarenheter 

säger oss att samlingssituationerna är bristfälliga då kommunikationen inte anpassas för alla 

barn vilket Kultti (2012) poängterar, att planerade aktiviteter gynnar villkoren för barns 

kommunikation. Utifrån detta ser vi det som viktigt hur pedagoger kommunicerar med barnen 

under samlingen, då Björklund (2008) samt Engdahl (2011) menar att barn lättare tar till sig 

det som berättas om pedagoger använder sig av ansiktsuttryck, kroppsspråk och rekvisita. 
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare kommunicerar med de yngre barnen under 

samlingen på förskolan för att synliggöra vilka eventuella kommunikativa resurser som 

används. Med kommunikativa resurser menar vi de artefakter och de icke verbala språk som 

förskollärarna använder sig av i kommunikationen med barnen. Studien präglas av det 

sociokulturella perspektivet för på så sätt få en djupare förståelse för studiens resultat. Med de 

yngre barnen menar vi barn som är mellan 1-3 år.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilka kommunikativa resurser använder sig förskollärarna av i kommunikationen 

under samlingen? 

 Hur utformas kommunikationen mellan förskollärare och de yngre barnen under 

samlingen på förskolan? 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

I följande avsnitt redovisas forskning som är central för vår studie utifrån olika tematiseringar 

för att få en djupare förståelse av vårt valda ämne. I första delen belyser forskare vikten av att 

använda sig av olika artefakter för att kommunicera med de yngre barnen, andra delen belyser 

vikten av pedagogers stöttning och sista delen berör språkutveckling utifrån olika artefakter.   

 

2.1 Verbal och Icke verbal kommunikation   

Kommunikation är en förutsättning för att vi människor ska kunna lära oss om varandra och 

skapa en förståelse för varandra (Hildén, 2014). Vidare menar Greve (2007) samt Michélsen 

(2014) att de yngre barnen kommunicerar med icke verbala gester såsom blickar, 

kroppsspråk, rörelser, ögonkontakt, ljud och positioneringar vilket är betydelsefullt för hur 

barnen förstår kommunikationen. Engdahl (2011) belyser även att de yngre barnen beaktas 

som sociala aktörer med social kompetens framför allt vad det gäller icke verbal 

kommunikation som rörelser, gester och ansiktsuttryck. Kultti (2013) menar att pekningar och 

gester är något som hjälper barnen att kommunicera, vilket även är något som Walton (2014) 

påpekar att användningen av rörelser hjälper barnens lärande. Användningen av konkreta 

artefakter är fördelaktigt för barns lärande i kommunikationen (Carlsson och Bagga-Gupta, 
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2006). Shin (2012) poängterar vikten av att användningen av blickar och ögonkontakt är en 

grundläggande gest för att barnen ska kunna delta i ett socialt sammanhang.  

     Nordling (2015) menar att användningen av bilder och symboler hjälper barnen att 

samspela med andra. Hon menar även att barnen söker bekräftelse i de språkliga begreppen 

för att skapa mening och förståelse och barnen prövar dessa i olika kontexter exempelvis i 

leken där de samspelar med kamrater. Med hjälp av bilder och symboler i samspel med 

pedagogerna så underlättar detta barns beskrivningar och tillämpningar av språkliga begrepp i 

olika kontexter. Thuresson (2013) belyser vikten av att barnen använder kroppen i sitt 

meningsskapande om bilder och för att fånga barnens intresse i kommunikation används 

bilder utöver verbala benämningar, främst med olika pekande gester. Cele (2006) poängterar 

vikten att användningen av kroppen är ett sätt att kommunicera på, samt att kommunikationen 

inte bara består utav det verbala och det kan även omfatta andra former av uttryck såsom 

kroppen, språket och via kontexter. Kultti (2014) menar att gester används för att förtydliga 

ord och uttryck vilket är något som Olsson (2008) antyder att de allra yngsta barnen utvecklar 

sitt lärande via kroppsliga uttryck genom samspel. 

     Enligt Barton och Baguley (2014) kan drama synliggöra sagan genom gester och rörelser 

och detta kan stötta barnen att få en djupare förståelse för en berättelse och de utvecklas i sitt 

språk. Vidare menar de att uttrycka kunskaper genom flera metoder och inte bara med språket 

är betydelsefullt. Slutligen menar de att man inte kan förlita sig på det verbala, då det 

begränsar barnen som lär sig bättre på andra vis. Åkerström (2014) menar att möjligheten till 

barns kommunikation är en viktig del för att barnen skall kunna delta i olika kontexter. Hon 

menar även att kommunikationen är en viktig förutsättning för att ha möjligheter att påverka 

och känna delaktighet i olika sociala sammanhang. Elm Fristorp (2012) hävdar att de barn 

som inte erövrat det verbala språket missgynnas i kommunikationen med pedagogerna på 

förskolan och delar i den icke verbala kommunikationen riskerar att bli osynliga i praktiken. 

 

2.1.1 Sammanfattning av verbal och icke verbal kommunikation 

Sammanfattningsvis belyser den tidigare forskningen vikten av den icke verbala 

kommunikationen där de yngsta barnen kommunicerar med gester, blickar, kroppsspråk, 

rörelser och ögonkontakt. Forskningen poängterar även att bilder, symboler och konkreta 

artefakter är betydelsefullt för kommunikationen. Kommunikationen är en förutsättning för att 

ha möjligheter att påverka och känna delaktighet i sociala sammanhang. Man kan inte förlita 

sig på det verbala eftersom det begränsar barnen som lär sig bättre på andra vis. Verbal och 
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icke verbal kommunikation är därmed en förutsättning för att vi människor ska kunna skapa 

en förståelse för varandra. 

 

2.2 Pedagogisk stöttning 

Pentimonti och Justice (2009) resultat präglas av det sociokulturella perspektivet där 

begreppet stöttning har varit centralt i deras studie. De menar att beroende på hur 

förskolläraren använder olika strategier i stöttningen så gynnar detta de yngre barnens lärande 

mer eller mindre. Likt menar även Chan, Foon och Juan (2008) att förskollärarens stöttning 

och uppmuntran påverkar barns lärande och utveckling. Däremot menar Emmoths (2014) 

studie att förskole pedagogers syn på barns lärande i allmänhet och syn på barns lärande och 

utveckling inom språk och kommunikation varierar. Hon poängterar vikten av att låta barnen 

göra saker själva men med hjälp av stöttning från en vuxen. Vidare framkommer det att 

pedagoger i hennes studie anser att samlingen är de planerade stunder som stimulerar barns 

språkutveckling. Det är därför viktigt hur pedagoger planerar dessa då det ofta är med många 

barn, dock borde fler tillfällen tas tillvara på. Pedagoger poängterar att tillägnandet av 

kunskaper hos barn sker på varierande sätt hos barnen och därför måste verksamheten 

anpassas efter dem (Emmoth, 2014). Konishi (2007) framhäver när förskollärare stöttar barn 

med hjälp av kroppsspråk i kombination med verbala uttryck främjar detta barns förståelse. 

Chen och Mcnamee (2011) hävdar att positivt förhållningssätt till lärande har effekter på 

barns prestationer och lärares förhållningssätt påverkar barns lärande i förskolan. Hildén 

(2014) poängterar att pedagogerna behöver ha kunskap om nyanserna och variationerna som 

finns i barnens sätt att kommunicera för att kunna synliggöra och uppmärksamma alla barns 

röster. Vidare menar hon att pedagogerna behöver vara uppmärksamma på de yngre barnens 

kompetens inom kommunikationen så alla röster ska bli hörda i förskolans verksamhet.  

     Fredriksson Sjöberg (2014) menar att pedagogernas roll är betydelsefull för att 

konversationerna ska bli möjliga och där behövs det en kombination av verbala och icke 

verbala handlingar. Framför allt när det innefattar barn som har svårt att kommunicera verbalt, 

då det kan leda till att barnen utesluts ur pedagogiska konversationer. Vidare menar Wedin 

(2011)  om pedagoger konkretiserar kontexter med hjälp av kroppen samt språket kan det 

innebära en språkförenkling för barnen. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2008) är kommunikation och interaktion svårt att använda sig av i stora grupper. De menar 

med detta att det idag måste finnas mer plats för improvisation, interaktion och lyssna på 

barnen i de planerade aktiviteterna. Williams och Pramling Samuelsson (2000) poängterar att 
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kommunikation och samspel är centrala roller i läroplanen och i pedagogiken. Vidare menar 

de om man som pedagog är medveten om språket och kommunikationens betydelse får det 

konsekvenser för hur lärandet utformas i verksamheten. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) hävdar att förskollärarnas roll är lika betydelsefull för barnens inlärning som 

lek. Vidare menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) att stödet och 

inspirationen från förskollärarna är viktigt för att barnen ska utmanas och uppmuntras. Vilket 

innebär att fokus bör ligga på processen för kommunikation och interaktion. De poängterar 

även vikten av om förskollärarna integrerar lek och lärande med varandra får barnen mer plats 

för sin kreativitet, initiativ och reflektion. Är förskollärarna medvetna om de material som 

används och aktiviteters möjligheter och ser dessa som lärande, så utvecklar det barnets 

förståelse att se på omgivningen. 

     Kultti (2012) poängterar att återkommande planerade aktiviteter såsom sång och sagostund 

och andra artefakter samt stöttning har gynnat villkoren för barns kommunikation och 

språkinlärning. Det blir avgörande för barnens deltagande i aktiviteter beroende på vilken 

stöttning som barnet får och därför är det av vikt hur effektivt förskolläraren använder sina 

resurser. Vilket liknar de Shirakawa och Iwahama (2009) skriver att förskollärarens stöttning 

är betydelsefullt för barnens lärande. Emmoth (2014) belyser även hur barn lär sig ser olika ut 

från barn till barn och därför är det viktigt att de ska få prova på många varierande material 

och metoder, men även använda sig av olika sinnen som kan främja deras utveckling och 

lärande. Hon menar att det kan handla om att vissa lär sig bäst med händerna, andra med hjälp 

av synen och några med hörseln. Emmoth (2014) menar även att tillägnandet av kunskap sker 

på varierande sätt hos barnen måste verksamheten anpassas efter detta. 

 

2.2.1 Sammanfattning av pedagogisk stöttning 

I detta avsnitt poängterar den tidigare forskningen hur viktigt det är att förskollärare och 

pedagoger stöttar barnen och hur de använder olika strategier i stöttningen, då detta gynnar de 

yngre barnens lärande mer eller mindre. Att inta ett positivt förhållningssätt till lärande har 

effekter på barns presentationer och lärande i förskolan. Viktigt att kombinera verbala och 

icke verbala handlingar för att konversationerna ska bli möjliga då det kan påverka barn som 

har svårt att kommunicera verbalt utesluts ur konversationerna. Verksamheten måste anpassas 

efter barnen då tillägnandet av kunskap sker på varierande sätt hos barnen. 
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2.3 Språkutveckling utifrån olika artefakter 

Som vi nämnt tidigare belyser Björklund (2008) vikten av att använda sig av 

kroppshållningen, rösten, tonfallet, ansiktsuttrycken och rekvisitan när pedagogerna berättar 

sagor för att barnen lättare ska ta till sig det som berättas. Emmoth (2014) lyfter att samlingen 

är en viktig aktivitet på dagen som innehåller sånger, rim och ramsor som är värdefulla för 

språk- och kommunikations utveckling vilket är en del av språkuppbyggnaden. Vidare menar 

Björklund (2008) även att det är i interaktioner med berättande i fokus som barn får rikligt 

med verktyg för det egna berättandet och genom berättande erövrar barnet det viktigaste 

verktyget språket. I samlingarna på förskolan får barnen utrymme för samtal, berättande, 

samvaro, sång och de sjunger sånger med rörelser och genom rörelselekar får barnen 

omedvetet stimulans till motorisk och språklig utveckling. Att tillämpa olika varianter av 

kommunikation, såsom kroppsspråk, tonfall, ansiktsuttryck samt rekvisita anser Björklund 

(2008) är viktigt när pedagoger berättar sagor för att innehållet ska bli mer konkret och barnen 

lättare skall kunna ta tills sig det som berättas. 

     I Almqvist, Norling och Sandbergs (2015) studie visar det sig att barnen drar nytta av det 

som utformas i aktiviteterna på förskolan när förskollärarna använder sig av olika 

tillvägagångssätt såsom sång, rim, berättelser och användning av bilder och symboler m.m. 

Dennis och Horn (2011) beskriver att barns förståelse ökar när förskollärarna kommunicerar 

kring bilderna i böckerna, samt ställer frågor samtidigt som de rör vid bilderna. Barnen kan då 

enklare koppla bilden med händelser de varit med om tidigare, samt att de utvecklar sitt 

ordförråd då samtalen övergår i andra sammanhang som barnen kopplar bilderna till och nya 

ord uppmärksammas. Att stötta barns språkutveckling är något som Kindle (2009) skriver om 

och i resultatet introduceras olika metoder som pedagoger använder sig av för att involvera 

barnen verbalt i berättelser under högläsningen. Under högläsningarna frågar de exempelvis 

barnen om olika ords betydelser och att involvera barnen i läsningen kan lässtunden bli en bro 

mellan barnen och nya begrepp (Kindle, 2009). 

 

2.3.1 Tecken som stöd 

Kristoffersen (2014) belyser att tecken som redskap kan användas dagligen under lässtunden 

för att synliggöra berättelsen. Tecken ses som en tillgång för alla barnen i förskolan då 

begreppen synliggörs på mer än ett sätt. Tecken möjliggör att samtliga barn kan delta i 

lässtunden och kunna få sagan berättad för sig. Tecken som stöd ses som en tillgång för alla 

barns språkutveckling. Thuresson (2013) menar att betydelser kan skapas och kommuniceras 
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med artefakter såsom bild, musik och dansspråk. Bilder som barn möter på förskolan och i 

andra sammanhang förmedlar, skapar och uttrycker olika uppfattningar och är inte bara 

neutrala (Thuresson, 2013). Användning av teckenspråk kan även vara till hjälp som verktyg i 

kommunikationen (Chen och Mcnamee, 2011). Klerfelt (2007) och Sparrman (2002) skriver 

om att bilder är ett centralt hjälpmedel och bilder tillsammans med skriven text har en 

betydelse när barn ska tolka, skapa mening och kommunicera med varandra. Konkreta 

material betyder enligt Emmoth (2014) att pedagoger tar fram riktiga saker och visar för 

barnen och på så sätt visa tydligt det de vill förmedla. Konkreta material kan även användas 

som stöd för att förtydliga sånger eller sagor. En vanlig metod som används för att hjälpa barn 

med att skapa mer tydlighet i språket och kommunikationen är att använda tecken som stöd 

som är en form av kommunikationsmedel där tecken med händerna används för att förstärka 

och komplettera det verbala språket. 

 

2.3.2 Sammanfattning språkutveckling utifrån olika artefakter och tecken som stöd 

Sammanfattningsvis menar vi att använda sig av olika artefakter såsom kroppshållning, röst, 

tonfall, ansiktsuttryck och rekvisita när sagor berättas för barnen ger dem en lättare förståelse 

för det som berättas. Samlingen är en viktig del av dagen och innehåller sånger, rim och 

ramsor som är betydelsefulla för språk och kommunikationsutveckling och barnen får 

utrymme för samtal, berättande och samvaro. De sjunger sånger med rörelser och genom 

rörelselekar får barnen omedvetet stimulans till motorisk och språklig utveckling. Barnen drar 

nytta av det som utformas i aktiviteterna på förskolan när förskollärarna använder sig av olika 

tillvägagångssätt. Barns förståelse ökar när förskollärarna kommunicerar kring bilderna i 

böckerna, samt ställde frågor utifrån bilderna. Även tecken som redskap är bra att använda 

dagligen under lässtunder för att synliggöra berättelser och tecken ses som en tillgång för alla 

barnen i förskolan då begreppen synliggörs på mer än ett sätt. Detta möjliggör att samtliga 

barn kan delta och tecken som stöd ses som en tillgång för alla barns språkutveckling och 

användning av teckenspråk kan även vara till hjälp som verktyg i kommunikationen. 

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet där vi undersöker vilka 

kommunikativa resurser förskollärarna använder sig av i kommunikationen med de yngre 

barnen. Då vi undersöker samlingarna i yngre barns kontext och hur pedagogerna utformar 

kommunikationen ser vi detta perspektiv passande i denna studie, då människors kunskap 
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skapas i olika sociala sammanhang och den kunskap vi tillägnar oss är beroende av den 

kontext som vi befinner oss i (Bryman, 2011). Nedan kommer vi att presentera de 

sociokulturella begrepp som ligger till grund för analysen i studien. Vi har utgått ifrån 

följande begrepp; artefakter, mediering, interaktion, kontext samt guided interaction. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Då denna studie undersöker vilka material det vill säga vilka kommunikativa resurser som 

förskollärare använder sig av för att kommunicera med de yngre barnen under samlingen ser 

vi att artefakter är ett betydelsefullt begrepp i det sociokulturella perspektivet och i denna 

studie (Säljö, 2000). Artefakter såväl språkliga och fysiska är avgörande för att 

kommunikationen ska fungera (Vygotsky, 1978). Artefakter är verktyg som används för att 

kommuniceras i vardagen. Det är med dessa verktyg vi använder när vi förstår och 

kommunicerar i vår omvärld (Säljö, 2000).  De fysiska verktygen är föremål som är skapade 

av människan och har oftast ett syfte och funktion (Säljö, 2000). 

     Säljö (2000) lyfter att det är genom kommunikation och interaktion med andra som 

individen tillägnar sig kunskap och färdighet i ett sociokulturellt perspektiv. Kommunikation 

och språkanvändning är centrala i det sociokulturella perspektivet då de utgör länken mellan 

barnet och omgivningen och mellan det inre tänkandet och den yttre interaktionen (Vygotsky, 

1978). Säljö (2015) förklarar mediering som ett begrepp som ger oss förståelse för det 

samspel som sker mellan oss människor och de kulturella redskap som vi använder för att 

kunna förstå, tolka och agera med vår omgivning. Mediering sker mellan människor i 

interaktion och kan bestå av olika former av kommunikation, både verbal och icke verbal 

kommunikation. Verbal och icke verbal kommunikation i denna studie är de artefakter de vill 

säga de kommunikativa resurser som förskollärarna använder sig av i kommunikationen med 

barnen i samlingen. Vygotsky (1978) menar att lärande sker genom mediering och att allt som 

sker i samspel mellan människor medieras genom redskap. Då vi analyserar observationen 

med hjälp av interaktionsanalys där vi fokuserar på hur kommunikationen förmedlas i 

interaktionen mellan förskollärare och barn är mediering ett viktigt begrepp för oss i denna 

studie. 

     Även interaktion är ett viktigt begrepp i denna studie då vi vill undersöka samspelet mellan 

förskollärare och barn i kontexten det vill säga samlingen, samt vilka artefakter som används 

för att skapa en kommunikation och interaktion med barnen. Jordan och Henderson (1995) 

beskriver människors interaktioner som tal, kroppsspråk och tillämpande av olika material. 
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Lärandet sker genom interaktion med andra och med den miljön som man befinner sig i, 

lärandet sker såldes i kulturella kontexter (Säljö, 2000). Kontext innebär den plats där 

någonting äger rum och det är i kontexten som mening skapas och delas och är därför mycket 

viktigt (Smidt, 2010). Kontexten för den här studien är samlingen. Säljö (2000) poängterar 

även att språket har en stor betydelse för människors kommunikation och det går inte att mäta 

hur stor inverkan språket egentligen har då det inte går att jämföra med något. För att barn ska 

få bästa förutsättningar för språklig utveckling spelar stöttning från omgivningen en stor roll 

vilket benämns med begreppet scaffolding (Säljö, 2000). 

     Ett annat begrepp som vi kommer att utgå ifrån i detta arbete som har likheter med 

scaffolding är guided interaktion (Plowman och Stephen 2005; 2007). Guided interaction är 

ett begrepp som går under det sociokulturella perspektivet. Enligt Plowman och Stephen 

(2005) så innebär begreppet att stödja barns användning av en artefakt i ett socialt 

sammanhang som omfattar användare (barnen), deras samspel och den kulturella kontexten 

inom begreppet stöttning. Plowman och Stephen (2005) menar att de vuxnas stöd i barnens 

lärprocess är viktigt för barnen. Enligt Plowman och Stephen (2007) så omfattar samspelet i 

samband med guided interaction språk, gest, beröring, blick och fysisk handling och oftast 

används två eller flera kommunikationskanaler samtidigt. Dessa interaktioner formas av 

kulturella och sociala processer och är beroende av verksamheten, platsen för lärande, elevens 

kompetens och lärarens individuella praktiserande. Enligt Plowman och Stephen (2007) 

mobiliserades guided interaction för att fokusera på hur barns sampel med olika former av 

informations och kommunikationsteknik kan stödjas och förbättras i förskolans verksamhet. 

Då föreliggande studie undersöker hur förskollärare kommunicerar med de yngre barnen ser 

vi begreppet guided interaction betydelsefullt där fokus är på processen för lärandet mer än på 

resultatet (Plowman och Stephen 2005). 

4. METOD  

I följande kapitel presenteras hur vi har gått tillväga samt argument för forskningsstudiens 

olika metodval och för att underlätta för läsarna att få en överblick över arbetsprocessen. Vi 

har valt att sätta in läsarna i de metodologiska valen, då den vetenskapliga metoden har stor 

inverkan på vilket resultat vi som forskare kommit fram till vilket Svensson och Ahrne (2011) 

poängterar. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som vi har valt att utgå ifrån är en 

mikroetnografisk studie. Vi valde att utgå ifrån detta då Bryman (2011) menar det är att 

rekommendera när ett examensarbete skrivs och med tanke på att vi skriver detta under en 
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kort tid och med en begränsad tid. En mikroetnografisk studie innebär att forskaren fokuserar 

på en viss aspekt inom ett tema (Bryman, 2011). I denna studie fokuserar vi på vilka 

kommunikativa resurser som förskollärare använder sig av i kommunikationen med barnen 

under samlingen. Underrubriker i detta kapitel är metodval, observation, urval, etiska 

ställningstagande, analytiskt tillvägagångssätt och studiens tillförlitlighet. 

 

4.1 Observation 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod vilket Bryman (2011) belyser, då vi 

kommer genomföra observationer. Vi valde att genomföra observationer då studien utgår 

ifrån delar av det sociokulturella perspektivet där avsikten med detta är att det endast går att 

studera kommunikativa samt fysiska tillämpningar. Det går inte att komma åt människors 

tankar genom att ställa frågor till dem då tänkande och språklig kommunikation inte speglar 

varandra då det endast går att studera vad människor gör eller säger (Säljö, 2000). Där av 

anser vi att observation är passande för vår studie. På så sätt via observationer görs det möjligt 

att studera hur förskollärare kommunicerar med barnen och vad de använder för 

kommunikativa resurser i olika samlingskontexter. Vi använder oss av en öppen observation 

som Lalander (2011) menar innebär att vi informerar om studien och dess intentioner för 

barnen och förskollärarna. Å andra sidan är en öppen observation i överenstämmelse med 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002), då det inte hade varit etiskt 

försvarbart att använda en dold observation där forskaren inte meddelat i vilken avsikt 

forskaren är närvarande (Bryman, 2011). 

    För att dokumentera observationerna användes videoinspelning med en Ipad då barnen på 

förskolorna är vana att bli dokumenterade med en sådan. En djupare analys och en mer 

detaljerad information ger videoinspelning möjlighet till. Detta gör att man kan se vad det var 

som hände (Jordan och Henderson, 1995). Vi var icke deltagande observatörer under 

observationerna för att kunna spela in aktiviteterna med en videokamera, samt att vi inte vill 

påverka situationen för mycket vilket Lundgren (2008) poängterar. Knutas (2008) framhäver 

att svårigheten med att genomföra en klassrumsobservation kan vara att barnen intresserar sig 

för observatörerna. För att komma förbi denna problematik berättade vi forskare för barnen 

om observationernas syfte och att fokus låg på förskollärarna innan observationstillfällena. 

Likt Lalander (2011) ser vi att forskareffekten är negativ då barnens medvetenhet och fokus 

kan ligga på oss forskare. Vi fördelade arbetsuppgifterna så att en av oss filmade och den 

andra förde fältanteckningar under observationerna. Johansson (2013) poängterar att 
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fältanteckningar är bra att föra under observationstillfällen som ett hjälpmedel när man sedan 

transkriberar observationerna.  

     Vi har tillämpat en tvärsnittdesign vilket Bryman (2011) menar är när man samlar in 

empiri från mer än en organisation, vilket vi i denna studie gjort då vi utförde våra 

observationer på två förskolor under fem tillfällen. Vi kontaktade förskolorna i god tid för att 

se om det fanns ett intresse att ställa upp i vår studie. Vi berättade för förskollärarna att vi 

skulle videofilma en samlingssituation. När vi fick deras godkännande om de ville delta i 

studien skickade vi ut samtyckesblanketter (se bilaga 1) till vårdnadshavarna. Bjørndal (2005) 

poängterar att fördelen med videoinspelning är att vi kan gå tillbaka och se på filmen flera 

gånger, för att inte gå miste om detaljer m.m. samt att man kan registrera det komplexa 

samspelet mellan verbal och icke verbal kommunikation. Vi berättade för förskollärarna att vi 

skulle filma samlingen på förskolan och vi fick då frågor från förskollärarna vad det skulle 

innehålla. Vi berättade att de kunde göra samlingen som vanligt och innehålla exempelvis 

sånger, ramsor och olika varianter av sagor. 

4.2 Urval 

All empiri samlades in på två kända kommunala förskolor i en mellanstor stad i Södra Sverige 

som vi har varit i kontakt med under utbildningen. Bryman (2011) belyser olika urval bland 

annat bekvämlighetsurval som vi väljer att utgå ifrån i denna studie. Bryman (2011) menar att 

fördelen med ett bekvämlighetsurval är att förskollärarna och barnen har en kännedom om oss 

sedan tidigare, vilket kan leda till att deltagarna kan vara mer öppna för att delta i studien. 

Enligt Lundgren (2008) kan verksamheten fortgå så normalt som möjligt och att inte 

pedagoger och barn påverkas av att vi är där, då vi är icke deltagande observatörer. Vi har i 

åtanke att människor kan ändra sitt beteende då vi observerar dem för att uppfattas som 

positivt av observatörerna (Bryman, 2011). Denna problematik kan minska anser vi då vi är 

bekanta sedan tidigare. Förskolan Persikan består av fem avdelningar, två 1-3 års avdelningar, 

en syskonavdelning (1-5 år) och två 3-5 års avdelningar och totalt är det 85 barn som går på 

förskolan. På Persikan utfördes två observationer där två förskollärare och 13 barn deltog. 

Förskolan Nektarinen som var den andra förskolan som ingick i vår studie består av fyra 

avdelningar med 65 barn, två 1-3 års avdelningar och två 1-5 års avdelningar. På Nektarinen 

utfördes tre observationer där tre förskollärare och 16 barn deltog. En avgränsning vi gjorde 

på båda förskolorna var att vi valde att genomföra studien på respektive 1-3 års avdelning. 

Denna avgränsning gjorde vi för att vi ville undersöka hur förskollärare kommunicerar med 

de yngsta barnen under samlingen. 
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4.3 Etiska ställningstaganden 

Studien uppfyller de fyra etiska ställningstaganden som Vetenskapsrådet (2002) och Bryman 

(2011) tar upp. Syftet med studien informerades genom ett informationsbrev som 

synliggjordes i ett samtyckesbrev (se bilaga 1) som vi lämnade ut till vårdnadshavarna. I 

informationen tydliggörs det att uppgifterna vi fått in behandlades enligt 

konfidentialitetskravet, vilket betyder att de uppgifter vi fick in är anonyma och inte går att 

identifiera. Vi har därför valt att fingera alla namn på deltagarna och förskolorna i studien. Vi 

informerade även om nyttjandekravet som betyder att uppgifterna endast kommer att 

användas i vår studie (Bryman, 2011; Johansson och Karlsson, 2013). Johansson och 

Karlsson (2013) understryker vikten av att barnen i studien också informeras, vilket vi gjorde 

på ett lättförståeligt sätt genom att tala om vad vi gjorde på deras förskola samt att de själva 

fick bestämma om de ville vara med. Barnen fick även informationen var något vi såg som 

särskilt stor vikt vilket informationskravet står för. 

 

4.4 Analytiskt tillvägagångssätt 

För att analysera våra videoobservationer har vi valt att använda oss av en interaktionsanalys 

och enligt Jordan och Henderson (1995) är det endast möjligt att analysera interaktioner 

genom att använda sig av observations empiri eftersom det inte är möjligt att fånga 

interaktioner på något annat sätt. De påpekar dock även att det är omöjligt att inkludera allt 

som kan vara relevant i en interaktion och på grund av detta menar dem att det inte är möjligt 

att genomföra en komplett transkribering. Därför har transkriberingen gjorts utifrån det som är 

mest relevant för syftet med analysen (Jordan och Henderson, 1995). Att genomföra en 

interaktionsanalys innebär att man studerar empirin utifrån interaktionen mellan människor 

och dess omgivning. Med en interaktionsanalys studerar man människors kommunikation 

såsom den verbala och icke verbala kommunikationen och användandet av artefakter (Jordan 

och Henderson, 1995). Där av såg vi denna metod lämplig för vår studie då vi vill undersöka 

hur förskollärare kommunicerar med barnen och vilka kommunikativa resurser som används. 

De analytiska redskap som vi använt i interaktionsanalysen är hur den icke verbala 

kommunikationen och den verbal kommunikation används i de olika samlingskontexterna. 

Fokus i den icke verbala kommunikationen har legat på kroppsspråk och användandet av 

artefakter. Med artefakter menar vi de resurser som möjliggör för interaktion och 

kommunikation som till exempel böcker, bilder, gosedjur, klossar m.m. I den har studien 
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handlar det om hur förskollärarna kommunicerar med barnen och vilka eventuella 

kommunikativa resurser som de använder sig av i kommunikationen. Det vill säga hur deras 

kommunikationer och handlingar är riktade emot. Det blir enligt Jordan och Henderson 

(1995) möjlighet till att studera kroppsspråk, ögonkontakt, verbal och icke verbal 

kommunikation och sociala interaktioner som blir möjliga i de olika situationerna vilket 

kännetecknas av delat engagemang och icke engagemang.  

     Efter observationerna genomfördes en reducering vilket Rennstam och Wästerfors (2011) 

menar är när man väljer och väljer bort ur det insamlade materialet som var fem 

observationstillfällen på cirka 110 minuter. Vi transkriberade sedan ner all empiri med hjälp 

av en interaktionsanalys som enligt Jordan och Henderson (1995) innebär att empirin 

transkriberats genom ett schema över verbal och icke verbal kommunikation såsom gester, 

kroppsspråk, och rörelser samt användande av material.  Interaktionsanalys valdes för att 

intresset fanns för att se vilka eventuella kommunikativa resurser som används i 

kommunikation och hur de används i kommunikationen med de yngsta barnen under 

samlingen. I det verbala tittade vi på vad förskollärarna sade och om de stöttade barnen och i 

det icke verbala fokuserade vi på deras kroppsspråk, rörelser, ansiktsuttryck och vilka 

artefakter som användes.  För att bearbeta den insamlade empirin började vi med att titta 

igenom materialet från början till slut. Vi gjorde detta utan att ha några förutbestämda 

kategorier att utgå ifrån vilket Jordan och Henderson (1995) menar ska göras då teman ska 

kunna växa fram under granskandets gång. Vi hade forskningsfrågorna med oss när vi tittade 

igenom empirin och fann mönster som var återkommande under observationerna. Utifrån de 

mönster som vi markerade med olika färger, tittade vi sedan igenom materialet ytterligare och 

då växte även våra teman fram. När vi sedan hade våra teman klara för oss granskades 

materialet ännu en gång för att på så sätt få med det mest relevanta till denna studie. 

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Vid kvalitativ forskning är det även viktigt att lyfta fram aspekter av trovärdighet (Bryman, 

2011; Johansson, 2013; Svensson och Ahrne, 2011). Att tillämpa inre validitet det Bryman 

(2011) menar motsvarar i en kvalitativ studie trovärdighet och för att en studie ska vara 

trovärdig behöver man som forskare var tydlig och ingående i sina beskrivningar av sina 

metodval. Denna studie uppfyller trovärdighet då vi har skrivit ner detaljerade beskrivningar 

hur vi gått tillväga för att samla in och bearbeta data i våra metodval, vilket bidrar till att 

liknande studie skulle kunna genomföras. Vilket gör det enklare att bedöma resultatet av vår 
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studie och genomförande (Bryman, 2011). Överförbarhet i denna studie handlar om i vilken 

utsträckning som studiens resultat går att tillämpa i andra miljöer (Bryman, 2011). Han menar 

på att det är läsaren som avgör överförbarheten då forskarna i en kvalitativ studie presenterar 

noggranna dokumentationer under arbetets gång och utförliga beskrivningar i resultatet. Vi 

tycker likt det som Bryman (2011) menar att vi forskare inte kan bedöma hur pass överförbar 

vår studie är, eftersom vi inte kan veta om studiens empiri blir densamma eller inte om 

studien utförs likadant. Bryman (2011) menar att pålitlighet är när studiens resultat blir 

liknande vid ett annat tillfälle och för att detta ska uppnås måste trovärdigheten uppnås vilket 

vi skriver om ovan. Konfirmering enligt Bryman (2011) är när forskarnas åsikter inte påverkar 

studiens resultat. Vilket vår studie inte gör då vi grundar denna studie med tidigare forskning. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan lyfts väsentliga utvalda delar från den transkriberade empirin ut som producerats i 

denna studie. De teman som var återkommande mönster i empirin, det vill säga de 

kommunikativa resurserna som användes av förskollärarna var stöttning, tecken som stöd och 

rekvisitans användning. I varje tema presenteras olika sekvenser ur observationerna som 

sedan analyseras utifrån interaktionsanalys. Exemplen där förskollärarna Lisa, Linnea och 

Tina håller i samlingar utspelar sig på förskolan Nektarinen. Lisa och Linneas samlingar 

utspelar sig i det största rummet på förskolan på en stor röd matta tillsammans med tre barn. 

Tinas samling utspelar sig i en liten hall tillsammans med fyra barn på en röd matta där hallen 

är ansluten till tre stycken rum. Där förskollärarna Charlotte och Karin håller i samlingar 

utspelar sig dessa exempel på förskolan Persikan och deras samlingar håller till i samma rum. 

Karins samling utspelar sig på den stora blåa mattan tillsammans med nio barn medan 

Charlottes samling utspelar sig i andra delen av rummet där fyra barn sitter i en soffa och 

Charlotte sitter på en pall framför barnen. 

 

5.1 Stöttning  

“Om du tar upp alla fingrar som att du vinkar, då går det” 

En kommunikativ resurs som var återkommande i kommunikationen under samlingen var att 

förskollärarna stöttade barnen kollektivt och individuellt i kommunikationen för att barnen 

skulle förstå det som förskolläraren ville förmedla. Vi har valt att dela upp stöttning med en 

underrubrik individuell stöttning och med stöttning i denna studie menar vi guided interaction. 
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Exempel 1: Förskolläraren Karin frågar barnen “Vad tror ni att det är för 

något i lådan”.  Karin säger ”OJJJ” när hon lyfter upp locket, och säger 

”men en liten”, ”igelkott” svarar barnen. ”Ett rött band, är det någon som 

känner igen den?” säger Karin. Tre barn säger ”ja” och räcker upp 

handen. ”Vad har ni sett den någonstans?” frågar Karin. ”I skogen” svarar 

Elsa. Karin svara “i skogen”. “Den bor i skogen” säger Elsa. “Ja den bor 

skogen, helt rätt” svara Karin och sätter igelkotten på golvet och plockar 

upp ett Kråk gosedjur och säger “nämän”. /.../ Ett barn säger snabbt och 

pekar på den och skriker “jag gillar den”. “Vad är det för någonting” 

frågar Karin och visar runt kråkan. Ett flertal av barnen sträcker sina armar 

och säger att de vill ha den eller att de gillar den. “En kråka med en mössa” 

säger Karin och fortsätter “är det någon som känner igen den”, “ja” säger 

ett flertal barn. “Var har ni sett den någonstans?” frågar Karin. “I skogen” 

svarar barnen.  “En kråka med mössa på, har du också sett den i skogen 

Edda?” säger Karin och riktar sig mot Edda som sitter till höger om Karin. 

Edda svarar inte. 

 

Något som framkommer under samlingen är att förskolläraren Karin låter barnen ett flertal 

gånger få svara vad det är för något exempelvis en liten igelkott svarar barnen. Karin ger 

barnen möjlighet att få svara, hon frågar även barnen vad djuret bor och om de känner igen 

djuret. Hon riktar frågorna till alla barnen och inbjuder på så vis fritt talutrymme för alla 

barnen och lyssnar in vad barnen säger. Då det är Karin som väljer hur hon vill kommunicera 

boken är det därmed hon som sätter konsekvenser för hur barnen förstår boken. Något som 

utmärker sig ett flertal gånger under samtliga observationer är att det är barn som har det 

verbala språket som frågar på eget initiativ. När förskollärarna ska svara dessa barn riktas 

endast interaktionen till dem och inte till alla barnen, de andra barnen exkluderas ifrån deras 

kommunikation. Kommunikationen riktas till ett barn och inte till alla barnen som ingår i den 

aktuella kontexten. Men å ena sidan får dessa barn som ställer sina frågor besvarade tydligt 

för sig då kommunikationen riktar sig mot dem. 

     När Karin ställer sina frågor till barnen använder hon sig av både verbal och icke verbal 

kommunikation, då hon använder gosedjur som artefakt och frågar barnen vad det är för 

något. Ett flertal av barnen sträcker sina armar och en del barn säger att de vill ha den eller att 

de gillar den. Innan barnen har fått fundera på vad det ska svara, säger Karin “en kråka med 

en mössa”. Barnen kommunicerar till Karin genom att de använder sitt kroppsspråk, då de 

sträcker upp sina armar. Karin låter inte barnen få känna på rekvisitan det vill säga kråkan, 
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trots att en del barn säger att de vill ha den och sträcker sig efter den. Å ena sidan försöker 

Karin att se till att hon inkluderar och stöttar alla barnen i interaktionen då hon riktar sig till 

Edda som sitter till höger om henne och frågar henne om hon också har sett den i skogen. 

 

Exempel 2: “Vad tror ni att hon (dockan) tar med sig nästa vecka? säger 

förskolläraren Charlotte och upprepar ”vad tror ni hon tar med sig nästa 

vecka?”. “En orm?” säger Charlotte. Linda säger ”ja”, ”eller en kudde” 

säger Charlotte, Linda bekräftar ”en kudde”, ”eller ett suddigummi” säger 

Charlotte, Linda bekräftar ”eee uddiguuumi”. ”En bil?” säger Charlotte 

och Linda bekräftar ”iiiill”. ”Snipp snapp slut så var sagan slut” säger 

Charlotte. Under hela berättelsen av sagan pratar Charlotte väldigt fort och 

hon läser inte ifrån någon bok. 

 

I exemplet ska förskolläraren Charlotte avsluta sagan som hon berättat för barnen. Hon ställer 

en fråga till barnen, barnen svarar inte på frågan. Då stöttar hon barnen genom att hon ger 

förslag exempelvis en orm och Linda säger då ja, Charlotte inflikar genom att ge ett flertal 

förslag där Linda efter varje gång bekräftar det som Charlotte säger. Interaktionen är nu 

endast mellan Linda och Charlotte, inte med de andra barnen. Charlotte riktar sig hela tiden 

mot Linda eftersom hon bekräftar det som Charlotte sagt. Charlotte söker därmed inte någon 

kontakt till de andra barnen längre då de barnen inte uttrycker sig verbalt och bekräftar det 

som Charlotte säger. Barnen som inte uttrycker sig verbalt får ingen stöttning alls utav 

Charlotte då de kommer i skymundan eftersom de inte svarar henne. 

 

Exempel 3: Förskolläraren Tina tar upp en ny figur och säger ”titta vem 

som kommer nu” samtidigt som Felix en annan förskollärare passerar och 

alla barnen tittar åt Felix samtidigt som Tina säger ”är det Felix tur att gå 

över bron nu” och Tina lägger ner Skalman i sitt knä. Felix säger ”nu stör 

jag”. ”Nej det är lugnt” säger Tina. Felix går förbi in i ett annat rum. Tina 

tar upp Skalman ur knät och säger ”titta nu kommer Skalman”. 

 

I exempel 3 så kommer förskolläraren Felix mitt under Tinas pågående samling.  Barnen 

riktar sina blickar mot Felix och samspelet är nu istället mellan barnen, Tina och Felix. För att 

inte kommunikationen av sagan ska brista försöker Tina att involvera Felix i sagan. Felix 

påpekar att han stör men Tina säger då att det är lugnt. Felix som säger att han stör stöttar 

därmed inte barnen och Tina då han blir inbjuden i aktiviteten. Felix väljer att avböja och går 
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istället vidare till nästa rum. Tina plockar upp Skalman från knät och fortsätter sagan som den 

var tänkt istället. Vi tolkar det som att Felix inte kände sig bekväm i situationen då han 

nämner att han stör och vi upplevde att han snabbt ville därifrån och inte bli integrerad i 

sagan. 

 

Exempel 4: Förskolläraren Tina öppnar lådan och sträcker sig efter något i 

lådan och tar upp två gula saker och frågar barnen “Vad är det här?” 

Henrik säger högt “eee bood” och Tina säger “Ja, ett bord”, Tina skruvar 

ihop bordet och ställer bordet på mattan som dem alla sitter på och säger 

”Vem ska ha de? och vad finns det mer här i?” säger Tina och letar i lådan 

och tar tag i något. Henrik lutar sig fram och sträcker sig över lådan och 

tittar ner och sträcker sig efter det Tina håller i och säger ”jag vill ta dee”, 

Tina säger ”vänta Henrik, vad är det här”. Tina sträcker sig fram och sätter 

några saker på golvet och frågar barnen ”vad är detta för något?”. Ebba 

svarar ”klossar” och Henrik ropar ”klossar”, Tina säger ”klossar och det 

ska bli, en bro” och sätter samtidigt upp klossarna till en bro på mattan. 

Henrik välter bron och Tina säger ”oj, nu tippa bron” och sätter upp bron 

igen. Henrik välter bron igen och Tina säger igen ”nej Henrik inte tippa 

omkull bron då kan vi inte ha den”. 

 

Förskolläraren Tina bjuder in barnen i kommunikationen genom att hon ställer frågor till 

barnen. När barnet har svarat exempelvis när Henrik säger ett bord, bekräftar Tina det som 

Henrik har svarat och därmed stöttar hon Henrik. Sedan när Tina ska plocka upp fler saker 

från lådan lutar sig Henrik fram och tittar ner och försöker ta det som Tina håller i och säger 

att han vill ta de. Tina svarar Henrik endast med att säga vänta Henrik. Henrik uttrycker både 

sig verbalt och icke verbalt för att kommunicera med Tina att han vill vara med och plocka 

upp saker från lådan. Tina går istället vidare och frågar barnen vad det var för något som hon 

tog upp från lådan. Henrik ropar nu denna gång och välter dessutom bron två gånger som Tina 

byggt upp. Detta kan tyda på att Tina ville att sagan skulle gå framåt men å andra sidan så 

kunde hon stannat upp och lyssnat på Henrik och låta honom få vara med och använda 

artefakterna och stötta honom i hans nyfikenhet. 

 



18 
 

5.1.1 Individuell stöttning 

Ett annat återkommande mönster i stöttningen var att förskollärarna stöttade barnen 

individuellt i kommunikationen. Där av har vi valt att presentera följande individuella 

stöttningssekvenser från observationerna. 

 

Exempel 5: “Hur många år fyller du Johanna?” frågar förskolläraren Karin 

och håller upp tre fingrar. Inget barn svarar och Karin fortsätter “hur 

många år är det då, ska vi räkna. En, två, tre, tre år fyller Johanna, tre år, 

tre år” säger Karin och visar tre fingrar för alla barnen. “Jag kan inte göra 

så” säger Johanna. “Kan du inte, ja får se” säger Karin och tittar på 

Johanna. “Jo, nästan” säger Karin. “Jo då, du kan, du kan ta upp hela din 

hand. Ja får se kan du göra så” säger Karin och spretar ut med hela sina 

hand. “Om du tar upp alla fingrar så som att du vinkar, då går det” säger 

Karin. 

 

Exemplet ovan visar på att förskolläraren Karin försöker att stötta Johanna i hennes process 

att hon ska kunna hålla upp så många fingrar som hon fyller år. Detta gör Karin i samband 

med att hon använder sig av en verbal kommunikation men hon visar även tydligt med en icke 

verbal kommunikation det vill säga, sina fingrar för Johanna. Karin bekräftar Johanna och 

säger till henne att hon visst kan och om hon istället försöker spreta ut hela sin hand som att 

du vinkar så går det. Karin anpassar stöttningen utifrån Johannas nivå och använder sig av 

barnets erfarenhet för att lättare hjälpa henne i processen. Karin använder dessutom sin hand 

som en artefakt för att stötta Johanna. Förskolläraren Karin försöker i exemplet mediera 

begreppet 3 år till Johanna med hjälp av att använda sin hand som artefakt för att mediera 3 år 

med fingrarna. 

 

Exempel 6: Förskolläraren Linnea säger “kan du göra tittut Moa, tittut 

Moa”. Linnea pekar på Mino i boken. “Tittut” säger Linnea och håller 

händerna framför ansiktet. Göran och Nea gör på samma sätt som Linnea 

och säger “tittut”. “Jag får se på dig Göran” säger Linnea, “tittut” säger 

Göran samtidigt som han håller händerna framför ansiktet. “Å dig Nea, 

tittut” säger Linnea. “Nea gör tittut med händerna framför ansiktet. “Å dig 

Moa, tittut” säger Linnea med händerna framför ansiktet. Moa ligger ner på 

golvet framför boken men säger inget utan tittar Linnea i ögonen. /.../ “Nu 

tittar vi på denna sida”, säger Linnea och pekar i boken. “Mino han dansar, 
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kan ni dansa?” frågar Linnea och dansar genom att svänga från höger till 

vänster med hela kroppen och säger “dansa, dansa”. Göran börjar dansa 

direkt medan Nea tittar på Linnea och dansar sedan likadant, Moa ligger på 

golvet, Linnea säger till henne, “kan du dansa Moa?” Moa reser sig upp. 

“Moa kan dansa också” säger Linnea och fortsätter ”Oj vad Moa dansar, 

ååå vad vi kan dansa bra.”, “Ja, du snurrar i dansen” säger Linnea till 

Göran som snurrar runt på stället. 

 

I exempel 6 utformas stöttningen till barnen individuellt, förskolläraren Linnea riktar sig först 

till det yngsta barnet Moa som inte har det verbala språket ännu. Linnea tar hjälp av bilden i 

boken samt med kroppsspråket för att uttrycka ordet tittut, medan Göran och Nea härmar 

Linnea direkt. Sedan bekräftar Linnea både Göran och Nea som säger tittut och gör rörelsen 

med händerna. Linnea söker sig till Moa igen men Moa ligger bara ner på golvet och säger 

ingenting och ser Linnea i ögonen. Linnea ger tid till Moa eftersom hon först riktade sig till 

henne och visade ordet tittut och gick sedan vidare till de andra barnen för att sedan söka sig 

till Moa igen. För att på så vis stötta Moa genom att ge henne mer tid till att iaktta de andra 

barnen och själv tänka på hur hon ska göra. 

     På nästa sida i boken dansar Mino och Linnea börjar dansa och svänga från höger till 

vänster med kroppen. Göran och Nea är snabba med att börja dansa medan Moa ligger på 

golvet. Kan du dansa Moa, frågar Linnea. Detta kan tolkas som att Linnea försökte att stötta 

Moa att också börja dansa genom att rikta en fråga till henne. Linnea bekräftar Moa när hon 

börjar dansa och säger även att vi alla kunde dansa bra. Dessa sekvenser som nämns ovan ger 

Linnea barnen en individuell stöttning i deras användande av kroppen och bekräftelse till 

barnen. Detta är något som framkommer under hela sagan att Linnea bekräftar och stöttar 

barnen individuellt och till hjälp används kroppen som en artefakt för att mediera sagan.    

 

5.2  Tecken som stöd  

“Nä, nä, nä, ta inte mig jag är så liten” 

En annan kommunikativ resurs som framkom under nästan alla observationerna var att 

förskollärarna använde sig av tecken som stöd för att kommunicera med barnen. 

 

Exempel 7: “Idag är det onsdag och idag tänkte jag att jag skulle läsa en 

bok för er. Boken som vi ska läsa idag heter Hoppa med Mino skriven av 

Malti Lepp” säger förskolläraren Linnea samtidigt som hon visar boken för 
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alla barnen och följer med fingret över titeln. /.../ “Nu ska vi höra den här 

boken, ställ er upp” säger Linnea. Linnea hoppar som Mino gör och barnen 

hoppar också. Hon vänder blad och läser från boken som ligger på golvet 

“Mino säger tittut. Titta på Mino, tittut. Kan ni göra tittut?” samtidigt som 

Linnea läser detta högt tar hon sina händer framför ansiktet. /.../ Göran är 

snabb med att titta på bilden i boken. Linnea läser “här står det Mino läser 

bok” och drar fingret över texten. “Ser du, Moa?” säger Linnea och tar 

boken intill Moa samtidigt som Göran sätter sig ner och säger “läser bok”. 

 

I exemplet 7 tolkar vi att förskolläraren Linnea är tydlig i sin interaktion med barnen, hon 

visar upp boken för alla barnen samtidigt som hon markerar texten genom att hon drar med 

fingret över titeln för att visa barnen vad det är hon läser. Linnea använder boken och 

pekningar som ett verktyg för att förmedla sagan. Det framkommer även att förskolläraren 

använder sina händer som en artefakt under observationen för att förtydliga texten och dess 

betydelse med rörelser för barnen. Vilket hon bland annat gör när hon sätter händerna framför 

ansiktet när Mino gör tittut. I slutet av observationen är interaktionen nu mellan förskolläraren 

och Moa då förskolläraren kommunicerar enbart med Moa och inte Göran. Göran får därmed 

inte ta till sig av det som förskolläraren vill kommunicera.   

 

Exempel 8: Förskolläraren Karin håller bokens framsida mot barnen och 

läser “nu ska vi se. Fia har sju vänner, å det e Kråkan Håkan, å det e 

Björnen, Kaninen Finnen, Giraffen Affen, Hunden Taxen, Iggelkotten 

IggePigge och Lillakatten Knatten. Fia leker med sina vänner vaaaarje 

dag”. Karin vänder boken mot barnen och Elsa säger “jag ser inte 

Björnen”, “där är Björnen” säger Karin och pekar på den, men riktar inte 

boken mot Elsa. Karin vänder sedan på boken och vänder blad. 

 

Å andra sidan framkommer det i denna observation att förskolläraren Karin inte använder 

boken som ett verktyg för att kommunicera med barnen. Karin håller boken mot sig medan 

hon läser och när hon har läst färdigt vänder hon boken mot barnen. Ett barn säger ifrån att 

hon inte ser, Karin pekar i boken och säger där är Björnen men riktar inte boken mot barnet. 

Karin vänder istället tillbaka boken mot sig och vänder blad. Karins pekningar i boken tolkar 

vi som ett tecken som stöd, vilket det å ena sidan kunde varit i denna aktivitet. Men vi tolkar 

det som att Karins pekningar i boken var något som hon inte hade i åtanke som tecken som 
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stöd. Det vill säga att hennes pekningar inte används som en artefakt för att hjälpa barnen i 

kommunikationen.  

 

Exempel 9: “Jag ska läsa en liten bok för er som heter, Alla får åka med” 

säger förskolläraren Lisa och tar upp boken från lastbilsflaket och visar 

boken för barnen och pekar på den. “Alla får åka med” säger Lova. “Ja, 

alla får åka med och det är flickan som kör lastbilen” säger Lisa och pekar 

på bilden i boken. Lisa lägger ner boken. /.../ “Nu ska vi se här. Titta, 

hunden fick också åka med” säger Lisa och pekar på hunden på bilen. “Nu 

så” säger Lisa och vänder blad. “Nallen han går och gråter” säger Lisa och 

tar fram nallen och går med den på golvet “snufff, snuff han är så ledsen” 

säger Lisa med en ledsen ton i rösten. Simon böjer sig fram så Lisa ger 

honom nallen. “Å han e jätteledsen, tårarna kommer” säger Lisa och pekar 

på tårarna på bilden. Simon lägger nallen i lastbilen. 

 

Å andra sidan visar denna observation som ovan att förskolläraren Lisa använder boken som 

ett verktyg för att kommunicera sagan till barnen, Lisa använder precis som förskolläraren 

Linnea pekningar (tecken som stöd) för att förtydliga något i boken för barnen. I denna 

observation kan man se att förskolläraren utformar en interaktion med barnen genom att hon 

använder tecken som stöd med hjälp av att hon visar bilderna för barnen och pekar i boken 

som ett verktyg för att förmedla boken. Medan förskolläraren Karin inte använde sig av detta 

tillvägagångssätt i sin aktivitet. Utifrån dessa tre utdrag ur transkiberingsmaterialet 

framkommer det en skillnad på hur förskollärarna använder sig av tecken som stöd för att 

förtydliga något för barnen. Med detta ser vi att förskolläraren Karin inte samspelar med 

några av barnen då hon läser i boken och sedan vänder boken mot barnen men inte riktar den 

så att alla barnen kan se. Boken blir inte en artefakt i denna kontext men å andra sidan ser vi 

att förskollärarna  Lisa och Linnea använder sig av tecken som stöd i medieringen av sagan 

till barnen. 

 

Exempel 10: Förskolläraren Tina tar fram en ny figur som ligger bredvid 

bron i sin andra hand. ”Vem är det som klampar på min bro säger vargen. 

Nu kommer jag och tar dig” samtidigt som Tina säger detta hukar hon sig 

lite och pratar med en mörkare röst och vrider sitt huvud och kropp mot alla 

barnen som sitter runt henne och visar upp alla figurer för barnen samtidigt 

som hon vrider sitt huvud och kropp. ”Nä, nä, nä, nä, nä, nä, ta inte mig jag 
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är så liten, så liten, ta Skalman han är mycket större” säger Tina och tittar 

upp och skakar på Lille Skutt som hon håller i ena handen och med andra 

handen sätter hon ihop tummen med pekfingret. “Mmm, sa vargen då gör 

jag nog de” säger Tina med en mörkare röst och snurrar på vargen så 

barnen ser honom. 

 

Förskolläraren Tina använder sig av det icke verbala såsom att hon använder sitt kroppsspråk 

med att vrida på huvudet och kroppen när hon pratar med barnen, hon använder även sina 

händer för att förtydliga det verbala när hon säger något. När Tina förmedlar något som ska 

föreställa skrämmande använder hon det icke verbala med sitt kroppsspråk med att hon hukar 

sig och använder det verbala (tonfallet) med en mörkare röst. Tina använder även detta när 

hon förmedlar att något är litet använder Tina både det verbala och det icke verbala i 

kommunikationen. Tina säger att Lille Skutt är liten med en ljus ton i rösten och skakar 

samtidigt på Lille Skutt figuren och visar med andra handen att Lille Skutt är liten genom att 

hon använde sina händer som tecken som stöd då Tina sätter ihop tummen med pekfingret. 

 

5.3 Rekvisitans användning  

“Förskolläraren Karin sätter kråkan prydligt framför lådan” 

Ett annat återkommande mönster i empirin och därmed en kommunikativ resurs är att 

förskollärarna använder sig av rekvisita på ett varierade sätt och hur förskollärarna gör barnen 

delaktiga i samlingen. 

 

Exempel 11: Förskolläraren Charlotte säger ”han hade sprungit in i 

lekhallen för på denna förskola hade dem en stor lekhall. Med något som 

heter ribbstolar på väggen som man kan klättra i. Har ni klättrar i sådana 

någon gång? På gympan? Sådana där liksom stegar som sitter på väggen”. 

Under tiden Charlotte har sagt allt detta så sitter hon stilla med dockan och 

kossan i händerna i sitt knä, när hon börjar prata om ribbstolen så tar hon 

ut handen med kossan i, rätt ut i luften och gör raka sträck i luften. /.../ 

Charlotte viskar och säger ”och då i alla fall Hilde, vet du vad? Vi smiter 

och går iväg någon annanstans och så sprang de iväg”. Charlotte har haft 

dockan och kossan i knäet fram tills hon säger att de ska springa iväg och då 

håller hon dem bredvid varandra och för dem runt i en ring. 
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Exemplet visar att förskolläraren Charlotte har sin rekvisita dockan och kossan i sina händer i 

knäet vid upprepande tillfällen och att hon inte använder dessa. Hon ställer även frågor till 

barnen vilket framkommer här ovan men de svarar inte. Barnen svarade inte Charlotte tolkar 

vi som att barnen inte förstod frågorna. Charlotte ställer mer än en fråga efter varandra vilket 

vi tolkar som att Charlotte ville förmedla något till barnen men som dem inte riktigt förstod 

och där av tror vi att hon ställde alla dessa frågor. Något som förskolläraren gör under 

observationen är att hon använder sitt tonfall, som exempel 11 visar när Charlotte sänker sin 

röst när hon pratar och rekvisitan används inte alls i samband med detta då dessa ligger i 

hennes knä. Vi tolkar dock att Charlotte försöker att mediera innebörden av ett begrepp de vill 

säga ribbstolen för barnen. Å andra sidan i exempel 12 ser vi att en förskollärare använder sitt 

tonfall betydligt oftare även att rekvisita genomsyrar hela aktiviteten som exempelvis. 

 

Exempel 12: ”Titta, där bor Farmor” säger förskolläraren Tina med en 

spännande röst ”och vet ni detta är Lille Skutt och vet ni? Lille Skutt är så 

hungrig i magen” fortsätter Tina och visar upp Lille Skutt för barnen med en 

gnällig röst ”och hon ska gå till Farmors hus”. Ebba pekar på bordet som 

står på golvet och säger ”här ska hon sitta, där”, ”aaaaaa, hon ska gå till 

Farmors hus och äta pannkakor och köttbullar” säger Tina med en spänning 

i rösten och visar upp Lille Skutt för alla barnen samtidigt som hon vrider 

kroppen mot barnen och går med Lille Skutt till Farmors hus över bron. 

 

Det framkommer vid ett flertal tillfällen att förskolläraren Tina använder sig av sitt tonfall för 

att berätta sagan för barnen även att hon svarar på barnens frågor. Förskolläraren använder en 

icke verbal kommunikation genom att hon positionerar sig mot barnen med sin kropp, 

samtidigt som hon visar upp rekvisitan det vill säga artefakterna för barnen och använder 

dessa aktivt då hon går med Lille Skutt över bron för att komma till Farmor. Men å ena sidan 

finns det inte tillräckligt med konkret rekvisita i förhållande till allt som förskolläraren 

berättar, hur vet barnen vart Farmors hus är? När förskolläraren varken pekar på de eller 

berättar om den. Å andra sidan tolkar vi det som att Ebba förstår att Farmors hus är vid bordet 

då Ebba säger och pekar på bordet att Lille Skutt ska sitta där. Vi tolkar detta som att barnen 

ser detta som Farmors hus iallafall Ebba, de andra barnen säger inget där av kan vi inte tolka 

deras förståelse vart de tror Farmors hus är någonstans. 
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Exempel 13: Förskolläraren Karin säger med en dramatisk röst “nu mina 

vänner har jag någonting spännande här. Kommer ni ihåg vad det här var 

för något” säger Karin och viftar samtidigt med ett trollspö i luften. Barnen 

svarar “ett trollspö” ja, precis säger Karin. “Åååååååå kommer ni ihåg vad 

man sa” säger Karin med en mörkare röst och viftar med trollspöet 

samtidigt som hon säger hockus pockos fillijokos och grimaserar med 

ansiktet över en låda. /.../ Karin sätter sedan gosedjuret framför lådan 

prydligt och rättar till mössan på kråkan. “Ååå vet ni va, ja hitta mer, denna 

boken” säger Karin och visar barnen boken. Karin plockar upp en bok från 

golvet och frågar barnen “vet ni vem det är” samtidigt som hon pekar på 

bilden på framsidan. /.../ “Vi slutar där idag så ska vi fortsätta imorgon” 

säger Karin och viker in bladet på sidan i boken och lägger tillbaka djuren i 

lådan. 

 

I denna sekvens använde förskolläraren Karin både sin röst verbalt samtidigt som hon 

använde rekvisitan aktivt i exemplet då Karin viftar med ett trollspö och säger hockus pockus 

filijokos. Karin använder sig av olika röstlägen vilket är något som varierar sig under 

observationen. Bland annat när hon använder sig av en spännande röst när hon frågar barnen 

om de kommer ihåg vad det här är för något. Karin ändrar sen sitt röstläge till en mörkare röst 

när hon viftar med trollspöet i luften. Men å ena sidan senare under sagan placerar Karin ett 

gosedjur prydligt framför lådan och rättar till mössan på Kråkan. Vi tolkar detta som att 

artefakten det vill säga kråkan nu blev placerad framför lådan för att endast påvisa att sagan 

innehöll en kråka. Efter att Karin har läst färdigt sagan placeras kråkan tillbaka i lådan utan att 

den har används överhuvudtaget. Karin använde inte kråkan som en artefakt i sagan. Vi tolkar 

det som att Karins engagemang avtar i slutet av observationen då hon inte längre använder sitt 

röstläge när hon läser sagan och att rekvisitan bara lades ner plötsligt i lådan. 

 

5.3.1 Barnens delaktighet 

Ur observationerna framkommer det att barnens delaktighet ser olika ut, det vill säga att 

barnen blir inbjudna i aktiviteten via frågor samt att barnen fick använda och utforska 

rekvisitan. 

 

Exempel 14: Förskolläraren Lisa säger “Åånnnnnnööönnn” och Mia lägger 

i Tomten i lastbilen, “Tomten får åka med flickan” säger Lisa och tittar på 

Mia som nu börjat köra lastbilen. “Å så får vi svänga lite Mia” säger Lisa 
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och sträcker sig och hjälper Mia att svänga lastbilen så den kör in i 

samlingen. “Svänga” säger Mia, “ja, svänga” säger Lisa och fortsätter 

“Åånnnöå”. /.../ “Va! Å titta Simon” säger Lisa och vänder sig mot honom 

samtidigt som hon tar fram grisen, “Vem är det här?” frågar Lisa “grisen” 

svarar Simon och tar tag i grisen. “Ja, grisen ja” säger Lisa. Han ligger och 

grubblar, läser Lisa och tittar i boken, Mia kör lastbilen fram och tillbaka. 

Simon lägger grisen i lastbilsflaket och Lisa säger “ååå, nu får grisen åka 

med”. 

 

Förskolläraren Lisa låter barnen få vara delaktiga i aktiviteten, vilket Lisa gör med hjälp av att 

hon låter barnen få använda rekvisitan genom att barnen får köra lastbilen samt att barnen får 

lägga i gosedjuret i lastbilsflaket. Det framkommer ett tydligt samspel mellan barnen och 

förskolläraren i observationen då Lisa tillåter barnen att vara delaktiga i kommunikationen 

och använda artefakterna. Utifrån detta blir det en interaktion mellan förskolläraren och 

barnen som pågick i själva kontexten. Lisa använder sin röst på olika sätt som ett redskap 

under observationen genom att hon talar med barnen och låter som en bil tolkar vi det som för 

att göra det mer trovärdigt och verkligt för barnen. 

 

Exempel 15: Barnen sitter fortfarande och tittar på förskolläraren Charlotte 

och äter sin frukt. Charlotte fortsätter och säger ”och Nils han hade tagit 

med sig ett par rutiga kalsonger och Ella, vad tror ni hon hade tagit med 

sig?” med en tystare röst och tittar på barnen. Charlotte säger ”Hon hade 

också en sak med sig, vad tror ni att hon hade med sig?” Barnen sitter och 

tittar på Charlotte och äter sin frukt Charlotte fortsätter och säger ”hon tog 

med Olof”. 

 

Å ena sidan ser vi en skillnad på dessa observations sekvenser då förskolläraren Charlotte inte 

samspelar med barnen under i exemplet ovan. Barnen sitter och tittar på henne medan hon 

berättar sagan för barnen och hon ställer även frågor till barnen men barnen svarar inte på 

dessa. Å ena sidan tolkar vi att detta kan bero på att barnen inte förstår vad förskolläraren 

menar men å andra sidan kan det vara så att förskolläraren inte låter barnen svara vilket 

framkommer då det inte är någon interaktion mellan förskolläraren och barnen. 

 

Exempel 16: Ebba säger ”de behöver dunde-honung” och håller Bamse och 

Lille Skutt i sina händer. Förskolläraren Tina säger ”dunder-honung, den e 
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där” och pekar på Bellas händer där hon håller i figuren Dunder-honung. 

”Får du fråga Bella om du får smakar lite dunder-honung” säger Tina, 

Bella tar dunder-honungen i sin hand och sträcker sig mot Ebbas figur, Tina 

säger ”klunk, klunk, klunk”, Ebba säger ”så nu är han mätt” Tina säger ”e 

han mätt nu, nu blir han stark”, Ebba säger ”aaa haan ååt up allt” Henrik 

håller i Skalmanfiguren och säger ”jaa åssså få lite uune-honung” och 

säger igen ”jag ååså få lite uunde-honung, jaat åååsåå få lite uuunde-

honug”, Tina säger ”du får se vad dunder-honungen är Henrik så får du gå 

dit och ta lite” samtidigt som Tina säger detta pekar hon på dunder-

honungen som sitter fast på väggen. Henrik går dit och smakar på dunder-

honungen.   

 

I följande sekvens får barnen vara delaktiga i samlingen genom att de får använda artefakterna 

som förskolläraren Tina har med sig till samlingen. Både Ebba, Bella och Henrik leker med 

artefakterna och får därmed känna på artefakterna som har Tina använder som redskap för att 

förmedla sagan. Tina är också med aktivt under barnens utforskande av artefakterna genom 

att hon är delaktig i barnens kommunikation. Å ena sidan försöker Tina att sammanföra 

kommunikationen mellan Ebba och Bella genom att Tina säger att dunder-honungen är där 

och pekar på Bella som håller i dunder-honungen. Men å andra sidan tolkar vi det som att 

Tina styr barnens lek genom att hon säger till barnen vad deras figurer ska göra men å ena 

sidan en stöttning i det Tina säger. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

På vår första fråga vilka kommunikativa resurser som förskollärarna använder sig av visar 

resultatet på att stöttning, tecken som stöd, rekvisitans användning är det kommunikativa 

resurser som förskollärarna använder sig mest av i kommunikationen med barnen under 

samlingen. På vår andra fråga hur utformas kommunikationen mellan förskollärare och de 

yngre barnen under samlingen på förskolan visar resultatet på att stöttningen utformas både 

individuellt och kollektivt. Förskollärarna stöttar barnen på varierande sätt bland annat genom 

att de ställer frågor till barnen under samlingen för att involvera barnen i sagan. Dock så visar 

resultatet på att de barn som inte erövrat det verbala språket missgynnas i kommunikationen 

med förskollärarna då de utesluts i konversationerna för att de inte svarar förskollärarna 

verbalt. Den individuella stöttningen utformas till barnen genom att förskollärarna tar tillvara 

på barnens erfarenheter och att barnen får mer tid till att tänka samt att förskollärarna 
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använder sig av både verbal och icke verbal kombination i kommunikation för att stötta 

barnen. Tecken som stöd används i form av pekningar, tonfall, bilder och kroppsspråk. Dock 

visar resultatet på att detta används gradvis olika. Rekvisitans användning var något som alla 

förskollärarna använder sig i viss mån i olika utsträckningar och utformningar. Resultatet 

visar även på att barnen är delaktiga under samlingen genom att de får leka med rekvisitan 

under sagan eller efteråt.   

6. DISKUSSION 

Resultatet diskuteras utifrån studiens syfte hur förskollärare kommunicerar med de yngre 

barnen under samlingen på förskolan för att synliggöra vilka eventuella kommunikativa 

resurser som används. Utifrån resultatet har temana stöttning, tecken som stöd och rekvisitans 

användning framkommit och detta diskuteras utifrån vår tidigare forskning och studiens 

forskningsfrågor. 

 

6.1 Stöttning 

I analysen ovan framkommer det att stöttning är en kommunikativ resurs som återkommer i 

förskollärarnas kommunikation under samlingen. I resultatet framkommer det att ett flertal 

förskollärare stöttar barnen på varierande sätt bland annat genom att de ställer frågor till 

barnen under samlingen för att involvera barnen i sagan. 

     Som vi nämner ovan i exempel 2 när förskolläraren ska avsluta sagan för barnen ställer 

hon frågor till barnen och inget utav barnen svarar henne på frågan. Vi tolkar det som att 

barnen inte svarar henne eftersom de inte förstår vad hon menar. Detta anser vi kan tyda 

mycket på att förskolläraren pratar fort under berättelsen av sagan, vilket gör att barnen har 

svårt att följa med i sammanhanget. Nordling (2015) belyser att barnen söker bekräftelse i de 

språkliga begreppen för att skapa mening och förståelse. Barns beskrivningar och 

tillämpningar av språkliga begrepp i olika kontexter underlättar om pedagoger använder bilder 

och symboler i interaktionen med barnen. Å ena sidan stöttar förskolläraren barnen genom att 

hon ger förslag till barnen vad dockan kan ta med sig nästa vecka. Å andra sidan ger 

förskolläraren inte tid till barnen att fundera innan hon ger förslag till barnen. Hon använder 

inte heller sig av symboler eller bilder när hon ställer frågorna till barnen för att underlätta för 

barnens förståelse utav sagans handling. När sedan ett barn i exempel 2 bekräftar de förslag 

som förskolläraren säger är interaktionen endast mellan dem och de andra tre barnen får 

därmed ingen stöttning alls utav förskolläraren eftersom de inte verbalt svarar eller bekräftar 



28 
 

det som hon säger. Vi anser likt det som Elm Fristorp (2012) uttrycker att barn som inte 

erövrat det verbala språket missgynnas i kommunikationen med pedagogerna då fokus är mer 

på den verbala kommunikationen vilket är tydligt här. Även Fredriksson Sjöberg (2014) 

belyser vikten av pedagogernas roll är betydelsefullt för att barn som har svårt att 

kommunicera verbalt då det kan leda till att dessa barn utesluts ur den pedagogiska 

konversationen. I längden ser vi detta problematiskt om barn som inte har det verbala utesluts 

ifrån konversationerna bara för att de inte uttrycker sig verbalt, hur ska då dessa barnens 

röster bli hörda och tillgodosedda i verksamheten. Vi anser likt med Pentimonti och Justice 

(2009) att det är viktigt att tänka på hur väl förskollärare använder olika strategier i 

stöttningen då det gynnar de yngre barnens lärande mer eller mindre. 

     Det är viktigt att den som håller i samlingen på förskolan tänker på vart man väljer att 

utföra samlingen för att stöttningen ska blir så bra som möjligt för alla. Val av plats för 

samlingen är viktigt för stöttningen anser Plowman och Stephen (2007) då interaktionen 

mellan förskollärare och barn formas av den sociala process som råder och är bland annat 

beroende av platsen för lärandet och lärarens praktiserande. Förskolläraren Tina i exempel 3 

valde att utföra sin samling i en hall som är ansluten till tre andra rum där hon blev “störd” av 

Felix i samlingen. Tina väljer att involvera honom i den pågående sagan som hon berättar för 

barnen för att interaktionen med barnen inte ska bli avbruten. Men å andra sidan väljer Felix 

att inte vara med vilket vi anser tyder på att han känner sig obekväm då han säger att han stör. 

Vi anser att det är av vikt att planera val av plats i samlingen då det kan påverka 

kommunikationen och stöttningen ännu mer, beroende hur väl förskollärare praktiserar det 

oförutsägbara som kan hända under samlingen. Williams och Pramling Samuelsson (2000) 

poängterar att kommunikation och samspel är centrala roller i läroplanen och i pedagogiken. 

De belyser att om man som pedagog är medveten om kommunikationens betydelse får det 

konsekvenser för hur lärandet utformas i verksamheten. Vi tolkar att Tina var medveten om 

detta som Williams och Pramling Samuelsson (2000) belyser i förhållande till hur hon 

handlade. 

     I resultatet framkommer det att förskollärarna stöttar barnen individuellt i 

kommunikationen under samlingen. Förskolläraren Karin i exempel 5 använder sig av både 

verbal och icke verbal kommunikation för att stötta ett barn vilket är något som Konishi 

(2007) betonar vikten av att stötta barn med hjälp av kroppsspråk i kombination med verbala 

uttryck då det främjar barns förståelse. Med detta anser vi att den individuella stöttningen kan 

ske på olika vis och är därmed viktigt för barnens utveckling, vilket vi anser förskolläraren 

Karin gör i sin aktivitet då hennes stöttning anpassas till barnets nivå och hon använder 
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barnens erfarenheter för att barnen lättare ska förstå sammanhanget. Förskolläraren använder 

sin hand som artefakt för att mediera innebörden av ett begrepp vilket Carlsson och Bagga-

Gupta (2006) menar på är fördelaktigt för barns lärande i kommunikationen. Även en annan 

förskollärare som stöttar barnen individuellt är Linnea i exempel 6. Hon gör detta genom att 

hon bekräftar det barnen gör då hon utformar sin aktivitet så att barnen använder sin kropp till 

det som förskolläraren läser från boken.  Hon anpassar stöttningen till barnen individuellt 

genom att hon ger barnet längre tid att utföra det som Linnea vill förmedla från boken. Walton 

(2014) betonar vikten av att använda sig av rörelser då det hjälper barnens lärande. Att 

använda sig av kroppen som en artefakt i sagan anser vi är ett sätt, då Barton och Baguley 

(2014) poängterar att synliggöra sagan genom rörelser kan stötta barn att få en djupare 

förståelse för en berättelse och att uttrycka kunskaper genom flera metoder och inte bara med 

språket är betydelsefullt. Vi anser likt med det som Kultti (2012) belyser att beroende vilken 

stöttning som barnen får utav förskollärare så blir avgörande för barnens deltagande i 

aktiviteter. Vi menar med detta att det är betydelsefullt för alla som arbetar i förskolan att utgå 

ifrån barns perspektiv genom att utgå ifrån barnens behov vilket Skolverket (2010) poängterar 

för att stöttningen ska bli så bra som möjligt för alla barn. Sammanfattningsvis så anser vi att 

stöttning är något som alla barn och vuxna oavsett ålder är behov av på ett eller annat sätt. Vi 

hamnar alla i obekväma situationer där man behöver stöttning från omgivningen för att känna 

sig tillfredsställ. 

6.2 Tecken som stöd 

Resultatet visar att förskollärarna använder sig av tecken som stöd för att kommunicera med 

barnen, som en kommunikativ resurs såsom pekningar, tonfall, bilder och kroppsspråk. 

Däremot så användes detta gradvis olika och vi anser att detta kan bero på hur förskollärarnas 

förkunskaper ser olika ut och deras engagemang i själva aktiviteten. Kultti (2012) poängterar 

att återkommande planerade aktiviteter såsom sång och sagostund och andra artefakter samt 

stöttning har gynnat villkoren för barns kommunikation och språkinlärning. Fredriksson 

Sjöberg (2014) styrker även våra tankar, då det är betydelsefullt för barnen och att 

pedagogernas roll i konversationerna ska bli möjliga och därmed behövs det en kombination 

av verbala och icke verbala handlingar. Det framkom i analysen att förskollärarna använde sig 

av tecken som stöd i olika utsträckningar under aktiviteterna och på olika sätt. Med detta 

anser vi även har med förskollärarnas engagemang i själva aktiviteten att göra och hur 

välplanerad aktiviteten är. 
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     Kristoffersen (2014) belyser att tecken som verktyg kan användas dagligen under bland 

annat lässtunder för att synliggöra berättelsen. Vilket vi anser är något som några av 

förskollärarna hade i åtanke. Kristoffersen (2014) menar även att tecken som stöd ses som en 

tillgång för alla barns språkutveckling. Å ena sidan menar Thuresson (2013) genom att 

använda sig av kommunikativa resurser och uttrycksmedel kan vara lika effektivt i 

förmedlingen som det verbala språket. Å andra sidan framkom det i analyserna där 

förskolläraren Lisa i exempel 9 använder boken som ett redskap då hon använder pekningar 

som tecken som stöd för att förmedla och förtydliga något i boken. Vi anser att förskolläraren 

utformar en social interaktion med barnen då hon använder tecken som stöd när hon visar 

bilderna och förmedlar bokens innehåll för barnen och pekar i den. Å ena sidan anser vi att 

det framkom en skillnad mellan förskollärarna då en av förskollärarna i exempel 8 inte 

samspelar med barnen under aktiviteten. Vi anser att detta kan bero på att hon inte är 

medveten om hur hon förmedlar sagan med barnen i kontexten, då hon vänder boken mot 

barnen men riktar inte den så att alla barnen kan se innehållet. Klerfelt (2007) och Sparrman 

(2002) menar att bilder är ett centralt hjälpmedel och att bilder tillsammans med skriven text 

har en betydelse när barn ska tolka, skapa mening och kommunicera med varandra. 

     Emmoth (2014) poängterar för att hjälpa barn med att skapa mer klarhet i språket och 

kommunikationen är användningen av tecken som stöd en form av kommunikationsmedel, 

där händerna som tecken används för att förstärka och komplettera det verbala språket. Vi 

anser att detta är en viktig aspekt att ha med sig som förskollärare för att bland annat skapa en 

social interaktion med barnen i kontexterna. Vi anser för att kunna skapa en interaktion med 

barnen i en samlings kontext behöver man vara förbered inför det man vill förmedla för 

barnen och se till alla barn, vilket förskollärarna i exemplena gjorde delvis. Å andra sidan har 

vi en förståelse att detta kan vara problematiskt då det kan finnas svårigheter till att inkludera 

alla barnen vid varje tillfälle. Vilket är något som Åkerström (2014) poängterar att 

möjligheten till barns kommunikation är en viktig aspekt för att barnen skall kunna delta i 

olika kontexter. Hon menar även att kommunikationen är en viktig förutsättning för att ha 

möjligheter att påverka och känna delaktighet i olika sociala sammanhang. En tydlig 

interaktion visade sig i förskollärarens Linneas aktivitet i exempel 7, där hon bland annat 

visade upp boken för alla barn samtidigt som hon markerade tydligen titeln som hon läste 

genom att hon drog med fingret över den. Vid ett annat tillfälle använde förskolläraren sina 

händer som en artefakt för att förtydliga textens betydelse med en rörelse, vilket styrker de 

Kultti (2013) skriver om att pekningar och gester är något som hjälper barnen att 

kommunicera. Walton (2014) menar även att användningen av rörelser hjälper barnens 
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lärande och Carlsson och Bagga-Gupta (2006) menar att konkreta artefakter är fördelaktigt för 

barns lärande i kommunikationen. Tecken som stöd är något som finns överallt i vårt 

samhälle, att redan som barn får bekanta sig med detta ger dem en förståelse för olika saker, 

exempelvis symboler som finns överallt i vårt samhälle bland annat bilder som symboliserar 

olika betydelser. 

 

6.3 Rekvisitans användning och barns delaktighet 

Att använda sig av rekvisita var något som genomsyrade alla observationer i viss mån i olika 

utsträckningar och utformningar. Björklund (2008) belyser vikten av att använda sig av 

kroppshållningen, rösten, tonfallet och ansiktsuttrycken som rekvisita för att barnen lättare ska 

ta till sig det som berättas. Vi anser att detta är viktigt för barnens lärande och förståelse av 

sagorna och att användningen av rekvisita är betydelsefull vilket även Hildén (2014) 

poängterar då kommunikationen är en förutsättning för att vi ska kunna lära oss om varandra 

och skapa en förståelse för varandra. Det var en stor skillnad på aktiviteternas utformningar 

när det handlar om hur rekvisitan användes och hur delaktig rekvisitan var i sagornas 

utformning. Vi anser att en av aktiviteterna avviker extra då förskolläraren Charlotte i 

exempel 11 inte använder sin rekvisita som hon har tillgänglig i sin aktivitet. Vi anser att hon 

inte är förberedd inför aktiviteten, då rekvisitan mer eller mindre ligger i hennes knä genom 

sagans berättelse. Vilket vi anser kan bero på att sagan är påhittad och det inte finns någon 

planering bakom själva aktiviteten. Å andra sidan kan detta bero på att hon glömde av de och 

var istället inne i sitt berättande att dem glömdes bort. Vi menar likt Almqvist m.fl. (2015) att 

barnen drar nytta av det som utformas i aktiviteten och med detta menar vi att det är viktigt att 

ha en grundtanke med sig in i själva aktiviteten för barnens lärande och utveckling. Å ena 

sidan menar Dennis och Horn (2011) att barns förståelse ökar när förskollärarna 

kommunicerar kring bilderna i böckerna samt ställer frågor samtidigt som de rör vi bilderna. 

Detta ger barnen möjlighet till att enklare koppla bilden med händelsen. 

    Detta framkommer i Charlottes aktivitet då hon endast sitter och berättar en saga med sin 

röst för barnen däremot ser vi en skillnad i Tinas aktivitet i exempel 10 där rekvisitan 

användes betydligt mer. I förskolläraren Tinas aktivitet används rekvisita som verktyg för att 

förtydliga sagans berättelse. Förskolläraren har med sig olika figurer som illustrerar 

karaktärerna i sagan, hon har även med sig ett bord och klossar som illustrerar en bro. Vi 

anser att Tinas saga är mer planerad och förberedd aktivitet då hon använder sina figurer, sitt 

kroppsspråk med att hon vrider på sig mot barnen för att få ett samspel i kontexten med 
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barnen. Greve (2007) samt Michélsen (2004) styrker våra tankar att de yngre barnen 

kommunicerar med icke verbala gester såsom blickar, kroppsspråk, rörelser, ögonkontakt, 

ljud och positioneringar vilket är betydelsefullt för hur barnen förstår kommunikationen. 

Även Shin (2012) poängterar vikten av att användningen av blickar och ögonkontakt är en 

grundläggande gest för att barnen ska kunna delta i ett socialt sammanhang. Å ena sidan kan 

alltid allt bli bättre och vi anser därmed, att Tina kunde varit mer tydlig under hela berättelsen 

då pekningar eller tecken som stöd kunde används mer för att vara mer konkret i det hon läser 

för barnen då det inte fanns någon rekvisita till allt de som hon berättade. Vi anser likt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) om förskollärare är medvetna om de 

material som används och aktivitetens möjlighet och ser dessa som lärande för barnen så 

utvecklar det barnets förståelse att se på omgivningen. 

     Använda sig av artefakter som icke verbal rekvisita som kommunikativ resurs anser vi är 

betydelsefullt för att barn ska förstå de som förskollärarna vill kommunicera med barnen 

vilket även Carlsson och Bagge-Gupta (2006) poängterar att konkreta artefakter är 

fördelaktigt för barns lärande i kommunikationen. En artefakt kan vara kroppen vilket Cele 

(2006) belyser att det är viktigt att använda sin kropp som en icke verbal artefakt för att 

kommunicera och inte bara det verbala. Med detta menar vi att kroppen är en icke verbal 

artefakt även blickar, tonfall, rösten och kroppsspråket menar vi är icke verbala artefakter. 

Vilket Greve (2007) samt Michélsen (2004) poängterar att det är så de yngre barnen 

kommunicerar. Vi ställer oss positiva till att förskollärarna lät barnen vara delaktiga i 

aktiviteterna med att de fick använda de olika artefakterna som fanns tillgängliga i 

aktiviteterna. Förskolläraren Tina är ett tydligt exempel i denna studie då hon låter barnen 

vara delaktiga i samlingen genom att de får använda artefakterna som finns till hands och Tina 

är en stöttande förskollärare i detta då hon kommunicerar med barnen och utforskar de olika 

artefakterna med dem. Vi anser att Tina använder artefakterna med barnen för att barnens ska 

känna en interaktion under samlingen när hon låter barnen använda de icke verbala 

artefakterna. Pramling Samuelsson och Asplung Carlsson (2008) styrker våra tankar om 

förskollärarna kombinerar lek och lärande med varandra vilket kan ge barnen möjlighet till att 

fundera över sagans handling. Vilket vi anser att barnen fick göra eftersom de återberättade 

sagan med hjälp av artefakterna och barnen fick på så sätt en förståelse för respektive artefakt 

i sagan.  

     Vi anser i ett större perspektiv att konkreta material är betydelsefullt för alla på ett eller 

annat sätt och då det blir visuellt verkligt för alla. Då våra resultat i förhållande till tidigare 
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forskning visar på hur viktigt det är att använda sig av rekvisita det vill säga konkreta material 

och vikten av att använda detta för barnen. 

 

6.4 Didaktiska implikationer 

Utifrån studiens resultat ser vi att det är viktigt för såväl förskollärare som pedagoger att 

fundera över vilket syfte man har med samlingen. Exempelvis med stöttningen och 

användningen av tecken som stöd och vad man vill förmedla och använda rekvisitan till. Då 

det visar sig i observationerna att det vistas många barn under samlingen anser vi att 

förskollärare behöver anpassa kommunikationen mer utifrån varje barns behov. Förskollärare 

och pedagoger behöver läsa in sig mer på forskning om hur barn kommunicerar med varandra 

för att lättare kunna närma sig av ett barns perspektiv och kommunicera som de gör. Att 

utföra observationer i verksamheten hur de yngsta barnen kommunicerar anser vi kan vara 

betydelsefullt för att se hur mycket den icke verbala kommunikationen faktiskt kan stå och är 

i fokus.   

7. METODDISKUSSION 

Vi använde oss av videoinspelning som verktyg för att samla in vår empiri. Bjørndal (2005) 

skriver att kameravinkeln blir helt avgörande för vilken empiri som samlas in. En begränsning 

med videoinspelning som Bjørndal (2005) nämner är att det är endast det som filmas som 

kommer med i inspelningen inte det som händer runt omkring. Då vi undersöker hur 

förskollärare kommunicerar med barnen under samlingen anser vi att den kameravinkeln vi 

hade var bra eftersom vi tydligt i filmerna kunde se vad förskollärarna gjorde. Men å andra 

sidan kunde vi inte se de barn som satt mittemot förskolläraren och hur de agerade utifrån hur 

förskollärare kommunicerade, men fokus var inte heller på hur barn kommunicerar i denna 

studie. Under filmningen satt en av oss och förde fältanteckningar medan den andra filmade 

observationerna. En negativ aspekt utav fältanteckningarna som vi förde var att det var svårt 

att läsa ut vart i observationen som anteckningen syftade till då vi inte hade skrivit tillräckligt 

tydligt för oss själva. Vi anser att videofilmning som verktyg är ett passande verktyg utifrån 

det fokus som vi hade då Bjørndal (2005) poängterar fördelen med att kunna gå tillbaka och 

se på filmerna flera gånger vilket vi gjorde för att inte gå miste om detaljer i förskollärarnas 

kommunikation, detta har därmed bidragit till en djupare förståelse för materialet. När vi 

berättade för förskolorna som deltog i denna studie berättade vi för dem att vi skulle observera 

samlingen. Förskollärarna undrade då vad samlingen skulle innehålla och vi svarade dem att 
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de kunde göra precis som de brukar exempelvis sånger, ramsor och olika varianter av sagor. I 

alla fem observationer innehöll alla en saga på ett eller annat sätt. Vilket vi ställer oss kritiska 

till då det kan vara så att förskollärarna blev styrda av vårt svar. Men å ena sidan så var 

exemplen som vi nämnde delar som båda förskolornas samlingar brukar innehålla eftersom vi 

har kunskap om båda förskolorna sedan tidigare då de är kända för oss. 

     Under observationen intresserade sig inte barnen för oss, vilket vi anser kan tyda på att vi 

är kända sedan tidigare samt att vi informerade om observationens syfte. Innan vi observerade 

samlingen på förskolorna pratade vi och lekte med barnen samt att vi förde en dialog med 

förskollärarna. Detta anser vi var bra då barnen fick bekanta sig med oss innan aktiviteten. 

Under observationen satt vi en bit ifrån samlingen när vi filmade, vilket ledde till att nästan 

alla barn hade sina ryggar vända mot oss. Eftersom ett flertal utav barnen inte såg oss kan 

detta tyda på att det var därför de inte var intresserade av oss. Analysverktyget som vi 

använder oss av är interaktionsanalys, Jordan och Henderson (1995) menar att i en 

interaktionsanalys transkriberas empirin genom ett schema över verbal och icke verbal 

kommunikation. Vi anser att interaktionsanalysen har varit ett passande verktyg för denna 

studie då vi har undersökt vilka kommunikativa resurser som förskollärare använder sig av i 

kommunikationen under samlingen. Det var tidskrävande att transkribera ner på detta sätt men 

vi anser att det har varit värdefullt för de resultat som vi fått fram. 

8. SLUTSATS 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovanstående diskussion dra slutsatsen att en kommunikativ 

resurs som förskollärare använder sig av är att de stöttar barnen på varierande sätt, individuellt 

och kollektivt i kommunikationen med dem under samlingen. Stöttningen är i form av både 

frågor, förslag och involvering och består av både verbal och icke verbal kommunikation. 

Detta anser vi är intressant då de är viktigt hur man stöttar de yngre barnen för att dem ska 

förstå och känna sig delaktiga. Stöttningen är viktig då de påverkar barnens lärande mer eller 

mindre (Pentimonti och Justice, 2009). Tecken som stöd används av förskollärarna under 

samlingen vilket är väsentligt för de yngre barnen i förskolan vilket även andra studier belyser 

vikten av (Emmoth, 2014; Thuresson, 2013). Dock så användes detta i olika utsträckningar 

vilket kan tolkas att förskollärarna behöver se över sin planering inför respektive samling för 

att tecken som stöd ska kunna uppfylla en mer helhet genom hela samlingen i 

kommunikationen med barnen. Rekvisita var något som alla förskollärare använde sig av i 

kommunikationen med barnen och den bestod både av konkreta artefakter och kroppsspråk 
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vilket är viktigt att använda sig av för att barnen lättare ska till det som berättas (Björklund, 

2008). Barnen fick vara delaktiga i samlingen genom att de fick vara med och leka och känna 

på artefakterna under sagans berättelse eller efteråt. Vilket vi anser är betydelsefullt för att 

barnen ska kunna skapa sig en förståelse för artefakterna, för att på sett känna sig delaktiga i 

verksamheten. 

 9. VIDARE FORSKNING 

I denna studie har förskollärarnas kommunikation med de yngsta barnen under samlingen 

studerats. Vidare hade det varit intressant att studera hur förskollärare kommunicerar med 

barnen under andra vanligt förekommande situationer under dagen. Särskilt anser vi att det 

hade varit intressant att studera hur förskollärare kommunicerar med barnen i hallen på 

förskolan då våra erfarenheter säger oss att hallen är en stressig situation där många barn 

vistas på en liten yta samtidigt. Som vi nämner i inledningen som finns det inte mycket 

forskning om hur pedagoger i förskolan kommunicerar med barnen, därför anser vi att mer 

forskning generellt om hur pedagoger kommunicerar behövs. Att genomföra denna studie på 

fler förskolor och under en längre period hade varit givande för att se om samma eller andra 

teman hade synliggjorts. Det hade även varit intressant att studera ur ett genusperspektiv hur 

pedagoger kommunicerar till flickor respektive pojkar. 
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11. BILAGOR 

11.1 Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Anna och Therese och vi studerar på förskollärarprogrammet, Högskolan i Halmstad. 

Just nu läser vi kursen ”Examensarbete för förskollärare” där vi ska undersöka hur 

kommunikationen ser ut på förskolan. Vi kommer att besöka förskolan under två dagar i 

samråd med arbetande personal. Medverkan i studien är frivillig och om man har valt att vara 

med och ångrar sig, får man avbryta sitt deltagande. Aktiviteten kommer att filmas och den 

kommer att raderas efter analys. I vår studie följer vi strikt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, vilket i huvudsak uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa 

områden är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev, 

samtyckeskravet innebär att målsman till de barn som deltar i denna studie ger sitt skriftliga 

samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda för barnens reaktioner vilket innebär att vi 

kommer sluta observationen om ett barn visar tecken på obehag eller på annat vis inte verkar 

vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att 

behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan 

identifiera dessa barn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om barnen 

endast kommer användas för forskningsändamål. 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss. För att vi skall kunna 

genomföra uppgifterna behöver vi svar så snart som möjligt om ditt ställningstagande. Kryssa i 

JA eller NEJ nedan och skriv under. 

Vänliga hälsningar: 

Student: 

Anna Hoffert, annahoffert@hotmail.com 
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