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Abstract 

 

This study aims to highlight the non-verbal communication between the 

youngest children and teachers in the preschool. The data was collected 

through observations in two children's groups, ages 1-3, at two different pre-

schools. The results show that both children and teachers use the body as a tool 

to communicate. The children use several different strategies to attract the 

teachers' attention. When teachers try to establish a communication on distance 

with a child, the interaction is at risk to break or not being established at all. 

Both children and teachers seek attention to be able to share their intentions. 

 

The study shows that both children and teachers communicate with non-verbal 

signals. Therefore, it becomes important that there is a closeness between the 

children and the teachers to be able to perceive each other's signals. When it 

comes to the teachers' way of attracting and keeping the child's attention, the 

distance and the actual height level towards and the face to face communica-

tion with the child are of great importance. Sound has proven to be a powerful 

tool to attract the attention of the teacher, while the complete silent communi-

cation is at a disadvantage. Children and teachers communicate in order to 

share intentions, create community and experience intersubjectivity. 

 

 

Keywords: community, non-verbal communication, teachers, the youngest 

children, preschool 
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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att synliggöra den icke-verbala kommunikationen mellan de 

yngsta barnen och pedagoger i förskolan. Data samlades in genom observation 

i två barngrupper på två olika förskolor. Barnen var i åldrarna 1-3 år. Resulta-

ten visar att både barn och pedagoger använder kroppen som ett verktyg i sin 

kommunikation. Barnen använde flera olika strategier för att väcka pedagoger-

nas uppmärksamhet. Interaktionen mellan barn och pedagoger riskerar att bry-

tas eller inte etableras alls när pedagogen försöker kommunicera med barnen 

på avstånd. Både barn och pedagoger söker uppmärksamhet för att kunna dela 

sina intentioner.   

 

Studiens slutsatser är att både barn och pedagoger kommunicerar med hjälp av 

icke-verbala signaler. Därför blir det viktigt att det finns en närhet mellan barn 

och pedagoger för att de ska kunna uppfatta varandras signaler. När det gäller 

pedagogernas sätt att väcka och behålla barnets uppmärksamhet visar sig av-

ståndet och nivåskillnaden gentemot barnet vara av stor betydelse. Ljud har 

visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att väcka uppmärksamhet hos pedago-

gen, medan den helt tysta kommunikationen hamnar i underläge. Barn och pe-

dagoger kommunicerar för att dela intentioner, skapa gemenskap och få upp-

leva intersubjektivitet. 

 

Nyckelord: de yngsta barnen, förskola, gemenskap, icke-verbal kommunikat-

ion, pedagoger 
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1 INLEDNING  

Under utbildningens gång har vi fängslats av de yngsta barnens speciella stil 

och då särskilt deras icke-verbala språk. Vi finner det fascinerande hur dessa 

små barn kan göra sig förstådda och uttrycka sina tankar och viljor, helt utan 

ord. Samtidigt har vi erfarenheter av att de barn som inte pratar verbalt hamnar 

i underläge jämfört med de barn som erövrat det verbala språket. Vi frågar oss 

då vilken möjlighet de barnen får att tillgodogöra sig det innehåll som försko-

lans verksamhet erbjuder och om de ständigt måste konkurrera om uppmärk-

samheten från pedagogerna. Vi har därför valt att rikta in vårt examensarbete 

mot de yngsta barnens kommunikationsstil och vi vill specifikt undersöka 

kommunikationen mellan de yngsta barnen och pedagogerna.  

 

1.1 Bakgrund 

Förskolans verksamhet styrs av skollagen och förskolans läroplan. Läroplanen 

redogör för vad verksamheten ska innehålla och erbjuda barnen, samt vilket 

ansvar förskollärarna och förskolecheferna har. Edlund (2016, s. 14) förklarar 

att läroplanen har sina rötter i texter från 1800-talet och i de barnträdgårdar och 

småbarnsskolor som då fanns. Första läroplanen utkom 1998 och genomsyra-

des då av ett tydligt demokratiuppdrag. Den har sedan reviderats två gånger, 

2010 och 2016, mer fokus har då hamnat på ämneskunskaper och samverkan 

mellan förskola och förskoleklass.  

 

I juli 2019 träder en ny reviderad läroplan i kraft, Lpfö18. I den nya läroplanen 

(Skolverket, 2018) har det skett förändringar i formuleringarna kring målen för 

verksamheten. Det som tidigare var mål att sträva mot är nu tydliga ska-krav, 

vilket vi anser ställer än högre krav på pedagogernas förmåga att kunna kom-

municera med och förstå alla barn. Edlund (2016, s. 15) menar att det idag 

saknas en djupare förståelse för de yngsta barnen, vilken behövs för att kunna 

utmana dem vidare utifrån det läroplansinnehåll som de intresserar sig för. Ed-

lund menar också att pedagoger behöver göra egna tolkningar av de yngsta 
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barnen, som inte kan uttrycka sig med verbala ord, vilket flera pedagoger kan 

känna sig obekväma inför. 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016 s. 5) framhåller hur personalens 

förmåga att samspela och förstå barnet är viktigt och att barnet ska få erfara 

tillfredsställelsen av att vara en del av gruppen och göra framsteg. Om peda-

gogerna förbiser de barnen som enbart använder sig av icke-verbal kommuni-

kation anser vi att målen i förskolan inte kan uppnås, med tanke på att uppdra-

get innefattar att se varje barns kompetens. Förmågan att tolka och förstå barnet 

är med andra ord en viktig del i att säkra kvalitén på den utbildning som de 

yngsta barnen erbjuds.  

 

Kunskap om de yngsta barnens icke-verbala kommunikation är viktig för att 

pedagoger ska kunna utveckla sin lyhördhet gentemot barnen så att även deras 

röster får höras. Edlund (2016 s. 35) hävdar att de yngsta barnen kräver de 

skickligaste pedagogerna med tanke på det krav som ställs på att göra sig mot-

taglig för barnens sätt att kommunicera och vara mycket lyhörd. Vi anser att 

kunskapen om de yngsta barnens icke-verbala kommunikation kan vara till 

stöd för många pedagoger i deras bemötande mot de barnen. Ett medvetet be-

mötande kan i sin tur höja kvalitén på undervisningen som erbjuds de yngsta 

barnen i förskolan.   

 

Hildén (2014 s. 118) har forskat om kommunikationen de yngsta barnen emel-

lan och gett förslag på vidare forskning om hur barnen kommunicerar med 

pedagogerna. Hildén menar också att andra teoretiska perspektiv kan ge ytter-

ligare kunskap om de yngsta barnens kommunikation. Dessa förslag har inspi-

rerat oss att vilja undersöka den icke-verbala kommunikationen mellan barn 

och pedagoger, men utifrån Daniel N. Sterns självutvecklingsteori. Vi åter-

kommer till Hildéns forskning under rubriken 2.8 Barns kommunikation ge-

nom den levda kroppen. 
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1.2 Begreppsdefinition 

Här nedan definieras ett antal begrepp och uttryck som används löpande i  upp-

satsen.  

 

De yngsta barnen: Med de yngsta barnen menar vi de yngsta barnen i försko-

lans verksamhet, de som är mellan 1-3 år. 

 

Icke-verbal kommunikation: De signaler som kommuniceras men som inte 

är ord. Det kan handla om gester, kroppsspråk, blickar och ljud (som inte är 

ord).  

 

Pedagoger: De vuxna som arbetar i barngruppen och har ett pedagogiskt an-

svar, till exempel förskollärare och barnskötare. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att synliggöra den icke-verbala kommunikat-

ionen mellan de yngsta barnen och pedagogerna i förskolan. 

 

1.4 Frågeställningar 

- Hur kommunicerar de yngsta barnen icke-verbalt med pedagogerna, 

och vice versa?  

- Vilka icke-verbala signaler väcker uppmärksamhet hos pedagogerna? 

- Vilken funktion har den icke-verbala kommunikationen, vad kommu-

nicerar de yngsta barnen och pedagoger om och varför? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Under denna rubrik sammanfattas och redogörs de forskningsresultat vi fun-

nit och anser vara relevanta för vår studie. 

2.1 Att bemöta känslouttryck 

Ahn och Stifter (2006 s. 253-258) har gjort en studie vars syfte var att under-

söka pedagogernas sätt att bemöta barnens känslouttryck. För att uppnå syftet 

har de valt att observera pedagoger på tre olika förskolor i Pennsylvania. På 

varje förskola fanns två avdelningar med olika åldersgrupper, barn som var 2-

3 år respektive 4-5 år gamla. 

 

Resultatet visar att pedagogerna till de yngsta barnen uppmuntrade barnens 

positiva känslouttryck oftare än vad de äldre barnens pedagoger gjorde. Samt 

att de yngsta barnens pedagoger använde sig av mer fysisk närhet och avled-

ning för att exempelvis trösta barnet istället för att samtala och kommunicera, 

vilket lärarna för de äldre barnen gjorde (Ahn & Stifter, 2006 s. 262).  

 

Ahn och Stifter (2006 s. 264-267) menar att de yngsta barnens lärare matchade 

barnens känslouttryck i större utsträckning än vad de äldre barnens lärare 

gjorde. De diskuterar om de yngstas lärare använder sig av mer aktiva strate-

gier för att möta barnet, eller om det är så att barnet själv bidrar till att lärarna 

agerar på ett mer aktivt sätt.  Detta menar de skulle kunna vara på grund av det 

positiva uttryck de anser att de yngsta barnen har. 

 

2.2 Interaktion vid måltider 

Hallam, Fouts, Bargreen och Perkins (2016 s. 51-52) tar upp att dagliga rutiner 

är fundamentala för en hög kvalitet i de yngsta barnens omsorg och att de 

skapar rikliga möjligheter för lärarna att engagera sig i meningsfulla interakt-

ioner som främjar lärandet och utvecklingen hos de yngsta barnen. Studiens 
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syfte är att bidra till litteraturen genom att undersöka de yngsta barnens upple-

velser i USA:s barnomsorg, med fokus på interaktionen mellan lärare och barn 

under måltider. Detta genom att undersöka en mindre grupp barn i ett barnom-

sorgscenter för låginkomsttagare.  Barnen och lärarna observerades under ty-

piska måltidssituationer där fokus var att studera interaktionen mellan barnen 

och deras lärare. Insamlade data visar att det förekommer minimal interaktion 

mellan barn och lärare under de observerade måltiderna.  Mest bekymmersamt 

anses lärarnas tystnad och brist på att svara barnen under måltiden. 

 

Alla måltider beskrevs i fältanteckningarna som tysta. Det noterades väldigt få 

episoder av verbal kommunikation, varken från lärare eller barn, under obser-

vationerna.  Den lilla verbala kommunikation som förekom bestod mest av att 

enskilda barn svarade på förfrågningar från lärare. Enskilda barn tittade på 

andra barn och interagerade ibland med dem. Majoriteten av lärarnas verbala 

kommunikation var enkel och/eller direktiv. Övergripande var interaktionsut-

bytena mycket korta och inriktade på att ge barn specifik information eller upp-

maningar att följa. Enligt studiens resultat får barnen väldigt begränsad inter-

aktion med sina lärare under tiden för observationen. De lärare som observe-

rades pratade sällan till barnen och vid de få tillfällen de gjorde det var kom-

munikationen envägs och uppmanande (Hallam, Fouts, Bargreen & Perkins, 

2016 s. 56-58). 

 

2.3 Att bedöma kvalitet i interaktionen 

Thomason och La Paro (2009 s. 285-288) beskriver toddlar-stadiet som en unik 

utvecklingsperiod i den tidiga barndomen. Under detta stadium utvecklar barn 

autonomi, självreglering och språkförmåga genom interaktioner med bety-

dande vuxna i sina liv. Artikeln fokuserar på behovet av att bedöma kvaliteten 

i barnomsorg för barn i åldrarna 15 till 36 månader baserat på små barns ut-

vecklingsbehov. Då med särskilt fokus på interaktionen mellan lärare och barn, 

vilken definieras som emotionellt stöd, beteendevägledning och stöd i språk-

utvecklingen. 
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Studiens data samlades in genom observationer på 30 avdelningar där alla bar-

nen var mellan 15 och 36 månader gamla. Antalet barn varierade mellan 3-15 

barn/grupp och antalet lärare mellan 1-6 lärare/grupp (Thomason & La Paro, 

2009 s. 291-293). 

 

Resultaten från denna studie överensstämmer med tidigare fynd som visar att 

lärarnas känslighet och ett positivt klimat är högre i grupper med färre barn. 

Resultaten visar också att det finns ett samband mellan lärartäthet och hög grad 

av beteendevägledning och stöd i språkutvecklingen i interaktionen med bar-

nen (Thomason & La Paro, 2009 s. 297). 

 

Utifrån studiens resultat framhåller Thomason och La Paro (2009 s. 299) att de 

små barnens utvecklingsbehov i barnomsorgsmiljön ställer höga krav på de 

lärare som försöker att uppfylla alla barnens behov på ett tillfredsställande sätt. 

Det är troligt att när det finns mer hjälp att fullfölja rutinaktiviteter som blöj-

byte och toaletträning, kommer det också att finnas mer möjlighet att få kvalitet 

i interaktionerna mellan lärare och barn. Resultat från studien tyder på att rikt-

linjer för lärartäthet och gruppstorlek kräver fortsatt granskning för att säker-

ställa mesta möjliga interaktioner för de yngsta barnen inom barnomsorgen. 

 

2.4 Lärarens styrning och barns deltagande 

Emilson och Folkesson (2006 s. 219) har studerat graden av lärarens styrning 

i olika aktiviteter och problematiserar kring förståelsen av de yngsta barnens 

deltagande i de olika aktiviteterna. I artikeln presenterar de två exempel på 

aktiviteter där den ena beskrivs som välplanerad med en hög grad av lärarstyr-

ning och den andra som mer spontan där lärarstyrningen är av låg grad.  

 

En av studiens slutsatser är att det är avgörande för barnets deltagande att lä-

raren visar intresse att komma nära barnets perspektiv. Emilson och Folkesson 

(2006 s. 235) menar att det krävs något att delta i, alltså en gemensam aktivitet 
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som ger en delad upplevelse, för att få ett starkt deltagande. I aktiviteten med 

hög grad av lärarstyrning tolkar Emilson och Folkesson att läraren har intresse 

för barnet, men hennes brist på lyhördhet och förmåga att möta barnet blir ett 

hinder för barnets deltagande. Däremot lyckas läraren i den andra aktiviteten 

närma sig barnens perspektiv genom att uppmuntra deras initiativ, inte bara 

med verbala uttryck utan också emotionellt och kroppsligt. 

 

Resultatet visar att en planerad, lärarstyrd aktivitet riskerar att begränsa bar-

nens deltagande medan en mer spontan och mindre styrd aktivitet kan främja 

möjligheten för barn att delta på egna villkor (Emilson & Folkesson, 2006 s. 

235). 

 

2.5 Deltagande och demokrati 

Winje (2017 s. 53) har undersökt hur de yngsta barnens handlingar och språk 

kan förstås som initiativ till deltagande i förskolans gemenskap. Artikeln byg-

ger på en kvalitativ studie från en småbarnsavdelning i Norge. Studien visar 

vilka relationella och rumsliga kvalitéer som får betydelse för de yngsta bar-

nens deltagande, men också för demokratin i förskolan. 

 

Resultatet sammanfattar Winje (2017 s. 65) genom fyra icke-verbala hand-

lingar, vilka hon menar ger barnen olika möjligheter till att delta i dialoger och 

på så vis uppleva demokrati i förskolan. De fyra handlingarna hon presenterar 

är:  

1. Kroppsliga, ljudlösa handlingar, som innefattar blickar och pekningar, 

och liknande.  

2. Icke-verbala signaler med ljud men utan röst, handlar om när barn 

framkallar ljud genom att exempelvis slå i bordet.  

3. Höjt tonläge, exempelvis skrik eller högljudda rop.  

4. Olika känslouttryck, så som skratt eller gråt.  
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Winjes (2017 s. 65) studie visar även på hur förutsättningarna för de yngsta 

barnens icke-verbala deltagande kan försvåras på grund av den rumsliga di-

mensionen. Ett exempel är när barnen placeras på höga stolar runt matbordet 

och hamnar på långt avstånd från varandra. Här menar Winje att det blir svårt 

för barnen att få till en dialog. Hon anser att om möblerna istället skulle anpas-

sas till barnen skulle det bli mer ”intimt” och barnen ges då en större möjlighet 

för goda icke-verbala samtal. Hon anser däremot att barnen erbjuds en sådan 

möjlighet i en fyrsitsbarnvagn, i vilken barnen istället sitter nära varandra och 

deras kroppar och blickar möts, vilket blir en bättre mötesplats för dialoger i 

en mindre barngrupp.  

 

2.6 Skillnader i förskollärares kommunikationssätt 

Jonsson (2016 s. 1-3) har genomfört en studie i syfte att beskriva och analysera 

hur förskollärares kommunikationssätt bidrar till villkor för de yngsta barnens 

lärande i förskolan. Data samlades in genom att observera lärares kommuni-

kation med 1-3 åriga barn på fyra svenska förskolor. Som teoretisk ram finns 

bland annat utvecklingspedagogik, i vilken barn betraktas som aktiva, kompe-

tenta och med rätt att bli tagna på allvar. Vuxnas engagemang och ansvar i 

barns liv är också något som betonas som värdefullt inom utvecklingspedago-

giken.  

 

En slutsats utifrån studiens resultat är att förutsättningarna för barn och lärare 

att gemensamt utvidga innehållet i kommunikationen gynnas av att läraren 

undviker övertagande handlingar och använder en bred repertoar av sätt att 

kommunicera. Resultatet visar också på en relation mellan de kvalitativa skill-

nader som syntes i lärares kommunikation och möjliggörandet av en repertoar 

för barnens aktörskap och uttryckssätt kring ett innehåll (Jonsson, 2016 s. 11). 

 

När det gäller vilka villkor för lärande som skapas genom lärarnas kommuni-

kation menar Jonsson (2016 s. 12) att samtal förekommer i hög grad, men att 

de samtal som förs inte utmanar barns funderingar och tankar. Lärarnas kom-

munikation erbjuder ett visst utrymme för en kombination av läroplansinnehåll 
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och barns aktörskap, men kommunikationen innehåller samtidigt variationer i 

lärarnas förhållningssätt vilka riskerar att begränsa både barnens aktörskap och 

lärandeinnehållet. 

 

Utifrån studiens resultat hävdar Jonsson (2016 s. 13) att lärares olika förhåll-

ningssätt har avgörande betydelse för hur interaktionen med barnen kan se ut. 

Möjligheterna för engagemang, ömsesidighet och delad uppmärksamhet i in-

teraktionen kring ett gemensamt innehåll kan begränsas eller utvidgas bero-

ende av kvalitativa skillnader i lärarens kommunikation. Något som visat sig 

begränsa både är när barn ges lite utrymme på grund av lärares övertagande 

handlingar. Ytterligare en begränsande aspekt är när lärare kommunicerar 

olika innehåll i handling och tal och dessutom riktar kommunikationen mot 

olika barn. Något som däremot utvidgar både innehållsaspekter och barns egna 

uttryckssätt och deltagande är när lärare använder en bred repertoar av kom-

munikationssätt utan övertagande handlingar. 

 

2.7 Möten för lärande 

Johansson (2011 s. 8-9) har gjort en kunskapsöversikt genom att undersöka 

den pedagogiska verksamheten för de yngsta barnen, där fokus är riktat främst 

mot mötet mellan barn och pedagog. Genom att studera verksamhetens orga-

nisation och innehåll, följa barnens erfarenheter samt titta på pedagogers för-

hållningssätt syftar studien till att ge en bild av det pedagogiska arbetet med de 

yngsta barnen, med bakgrund i valda aspekter av förskolans läroplan. Data 

samlades in genom enkäter till arbetslag, intervjuer med pedagoger och obser-

vationer av barn och pedagoger i verksamheten. Undersökningen genomfördes 

på 30 förskolor och sammanlagt deltog 105 pedagoger och omkring 450 barn. 

Studien belyste många olika frågor, men i relation till vår studie intresserar vi 

oss främst för den här: ”Vilka kommunikativa samspel sker och på vad sätt är 

etiska frågor ett innehåll i verksamheten?” (Johansson, 2011 s. 8). 
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Johansson (2011 s. 133) tar upp två sätt att se på språk: en färdighet som barn 

ska förvärva eller ett redskap för att kommunicera med andra. Det bör betonas 

att det inte behöver råda något antingen-eller-förhållande mellan synsätten, 

ofta finns båda med i de vuxnas kommunikation men kan få olika tyngd. Van-

ligast är att språket som färdighet betonas. Studiens resultat visar att det finns 

skillnader i pedagogernas strategier att stödja språkliga samspel. Det handlar 

om i vilken utsträckning de nyttjar vardagen till kommunikation, eller om de 

övar språket i speciella sammanhang vilket tyder på en mer instrumentell in-

ställning till språket. Dessa strategier beskrivs i tre teman: Samtal i vardagen, 

Öva språket samt Begränsande (envägs)kommunikation. Nedan följer en 

mycket kortfattad överblick över temana. 

 

Samtal i vardagen karaktäriseras av dialoger som bekräftar, dialoger som ut-

vidgar samtalet samt att kommunikationen sträcker sig bortom här och nu. Öva 

språket karaktäriseras av att pedagogerna använder speciella sammanhang, ex-

empelvis samlingen, för olika typer av språkövningar och kommunikation 

samt arbetar med att uppmärksamma skriftspråket. Begränsande (envägs)kom-

munikation karaktäriseras av att vuxnas kommunikation prioriteras framför 

barnens, de vuxnas kommunikation består ofta av tillsägelser samt att de sam-

talar med de barn som anses kunna samtala (Johansson, 2011 s. 133).   

 

När det gäller variationer i kommunikativa samspel ser Johansson (2011 s. 

158) främst två typer av samtal: å ena sidan instruerande och monologiska 

samtal, å andra sidan dialogiska samtal. Hon (Johansson, 2011 s. 163) menar 

dock att de flesta pedagoger använder en blandning av monologisk instruktion, 

pedagogisk dialog och ett mer distanserat samtal i sitt sätt att kommunicera. 

Sättet att kommunicera varierar från pedagog till pedagog, men också utifrån 

situation och gentemot olika barn. Pedagogerna verkar inte ha utvecklat några 

gemensamma strategier för att kunna genomföra och ge utrymme för pedago-

giska dialoger i den vardagliga verksamheten, utan det blir bara ett sätt att sam-

spela då och då. 
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Johansson (2011 s. 164) vill å det starkaste betona vikten av mötet mellan pe-

dagog och barn i arbetet med barns språk. Hon menar att det måste finnas möj-

lighet att arbeta med barn i små grupper för att skapa möjlighet för givande 

möten, det vill säga möten som öppnar för samtal och perspektivbyte. Det 

krävs en nära interaktion med barnen för att skapa dialog; den kan inte ske på 

avstånd eller som instruktioner. Johanssons (2011 s. 168) studie visar på en 

betydande problematik i pedagogernas arbetssituation. I och med att barngrup-

perna är stora och därför för många barn att samspela med saknas förutsätt-

ningar för en nära kommunikation med de yngsta barnen. 

 

2.8 Barns kommunikation genom den levda kroppen 

Hildén (2014 s. 23) har, som vi tidigare nämnt, forskat om de yngsta barnens 

kommunikation där syftet var att beskriva hur kommunikation mellan de 

yngsta barnen synliggörs genom den levda kroppen. Då kommunikation i 

högsta grad är kroppslig har hon valt att utgå från Maurice Merleau-Pontys 

livsvärldsfenomenologiska teori i sin forskning. Inom denna teori är kroppen 

en central och viktig del då vi både upplever världen och uttrycker oss med 

hjälp av våra kroppar. Hildéns avhandling tar också utgångspunkt i livsvärlden, 

vilket hon beskriver som ”den subjektiva verklighet som människan lever och 

förhåller sig till” (Hildén, 2014 s. 23). 

 

För att avgränsa det som ska studeras använder sig Hildén (2014 s. 25) av be-

greppet regional livsvärld. I detta fall blir den regionala livsvärlden förskolan 

och dess verksamhet. Där har hon konkret studerat den fysiska miljön men 

också miljön i relation till de som befinner sig i den.  

 

Forskningens resultat presenterar Hildén (2014 s. 61) i fem olika teman där 

varje tema representerar en viktig aspekt av vilket meningsskapande som visas 

i de yngsta barnens kommunikation. De teman hon presenterar är: skapande av 

en gemensam handling, uppmärksammande av någon annan, samordning av 
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tillträde till lek, samordning av plats och/eller föremål samt delande av en an-

nans erfarenhet. Det tema hon presenterar som det mest förekommande är 

skapandet av en gemensam handling, vilket kan handla om att barnen upprepar 

varandras handlingar eller positioneringar i till exempel en tittut-lek.  

 

Hildén (2014 s. 104-105) ställer sig också frågan hur och vad barnen kommu-

nicerar med varandra om. Hon redogör för hur barnen upprepar varandras ges-

ter men också uppmärksammar varandra genom sina kroppar med att exem-

pelvis möta varandras blickar eller rikta kroppen mot varandra. Det hon kom-

mit fram till att de kommunicerar om är ett gemensamhetsgörande, en redan 

upplevd händelse samt vem som får ta del av leken och vara på platsen/använda 

föremålet. Dessa gemensamma handlingar menar Hildén skapar en vi-känsla 

barnen emellan. 

 

Eftersom vi fängslats av de yngsta barnens icke-verbala kommunikation finner 

vi Hildéns forskning mycket intressant och har i viss utsträckning valt att utgå 

från den när vi formulerat våra forskningsfrågor. Under rubriken ”Nya frågor” 

tar Hildén (2014 s. 116-117) upp förslag på vidare forskning inom samma om-

råde. Hon hävdar att icke-verbal kommunikation ibland får stå tillbaka mot den 

verbala när det gäller att fånga pedagogers uppmärksamhet, och menar därför 

att vidare forskning behövs. Hon lyfter att det dels vore intressant att studera 

kommunikationen mellan barn och pedagog, men också att undersöka vad 

andra teoretiska perspektiv kan bidra med. Utifrån hennes tankar valde vi att 

studera just kommunikation mellan barn och pedagog samt använda oss av ett 

annat teoretiskt ramverk, nämligen delar av Daniel N. Sterns självutvecklings-

teori vilka presenteras i nästa kapitel.  
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3 TEORI  

Daniel N. Stern, som var forskare och professor i psykiatri, har djupgående 

studerat spädbarn och vad som rör sig inom dem. Med sina forskningsresultat 

har han reviderat tidigare utvecklingspsykologiska teorier och arbetat fram nya 

teorier om självutveckling och självupplevelse hos barn i åldern nyfödd till två 

år (Stern, 1991 s. 8-9). Stern studerade mestadels samspelet mellan barn och 

mamma. Vi anser att de upptäckter Stern gjorde även går att applicera på sam-

spelet mellan barn och någon annan person som barnet känner sig tryggt med, 

exempelvis andra släktingar, andra barn eller förskolepersonalen. Detta reso-

nemang stöds av Løkken, Haugen och Röthle (2006 s. 20) som presenterar 

Sterns teorier kopplat till förskolan och hur det icke-verbala samspelet har en 

viktig roll i barnets förståelse av omvärlden och sig själv. 

 

Som sagt studerade Stern mestadels mammor och barn och refererar nästan 

uteslutande till mamman som barnets motpart i samspelet. Eftersom vi hävdar 

att teorierna går att nyttja även med andra personer än mamman som motpart 

väljer vi att använda uttrycket "den andre" eller ”motparten” om dessa perso-

ner. Stern studerade även yngre barn än de barn vi ämnar observera, men flera 

forskare, exempelvis Haugen (2006), har använt Sterns begrepp i en förskole-

kontext, vilket stödjer vårt resonemang.  

  

3.1 Intersubjektivitet 

Enligt Stern (1991 s. 136) innebär intersubjektivitet delandet av en subjektiv 

upplevelse, vilket blir möjligt först när en individ kan känna att andra individer 

kan befinna sig i en sinnesstämning som är liknande den individen själv befin-

ner sig i. Det kan också uttryckas som ett samspel mellan separata psyken. 

Upptäckten av att intersubjektivitet är möjlig görs redan under spädbarnstiden, 

vid mellan 7-9 månaders ålder. Det krävs en delad referensram för mening 

samt något sätt att kommunicera (exempelvis ansiktsuttryck, gester eller 

kroppsställning) för att upplevelser av intersubjektivitet ska inträffa. Stern 
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(1991 s. 147) anser att intersubjektivitet är av stor vikt i relationer och hävdar 

att framgångsrika upplevelser av intersubjektivitet kan stärka individens känsla 

av säkerhet, samtidigt som misslyckanden i intersubjektivitet kan upplevas 

som totala brytningar i en relation och också åstadkomma sådana. 

 

Stern (1991 s. 140) tar upp tre tecken på intersubjektivitet hos preverbala barn, 

där de subjektiva upplevelserna som ska delas inte behöver översättas till talat 

språk. ”De är: att gemensamt dela uppmärksamhet, att ha samma intentioner 

och att dela känslomässiga tillstånd” (Stern, 1991 s. 140). Nedan följer en re-

dogörelse för de tre tecknen. 

 

3.1.1 Att dela fokus för uppmärksamhet 

Stern (1991 s. 140-141) tar upp två yttre handlingar, från vilka man kan utgå 

från att uppmärksamheten delas eller att delandet håller på att etableras, näm-

ligen pekgesten och att följa riktningen på någons blick. Det handlar både om 

barnets eget pekande och den andras pekande (i Sterns fall mammans) och 

Stern menar att när den andra pekar gör barnet avsiktliga försök att bekräfta att 

de fokuserar sin uppmärksamhet på samma sak. Det sker genom att barnet först 

riktar blicken dit den andra pekar och när blicken nått målet riktas blicken till-

baka till den andra för att utifrån dennes ansiktsuttryck bekräfta att målet var 

rätt. Samma sak sker när barnet själv pekar. Då tittar barnet växelvis på målet 

och på den andras ansikte för att säkerställa att de båda fokuserar sin uppmärk-

samhet på målet. 

 

3.1.2 Att dela intentioner  

Stern (1991 s. 142-143) menar att även små barn som ännu inte har ett verbalt 

språk har intentioner med sin kommunikation och tar upp exemplet att be om 

något som den andra har. Barnet gör sin förfrågan genom att räcka ut handen 

med handflatan uppvänd mot den andre och titta växelvis mellan sin hand och 

den andres ansikte, samtidigt som barnet gör griprörelser med handen och 
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eventuellt något befallande läte. Beteendet visar att barnet upptäckt att intent-

ioner är upplevelser som är möjliga att dela, vilket följande citat belyser: ”Så-

dana handlingar, som är riktade mot en referensperson, implicerar att barnet 

tillskriver denna person ett inre mentalt tillstånd – nämligen att hon förstår bar-

nets önskan och kan och vill tillmötesgå den” (Stern, 1991 s. 143). 

 

3.1.3 Att dela känslotillstånd 

När det kommer till det tredje tecknet på intersubjektivitet hos preverbala barn 

blir det aktuellt att införa nya begrepp, nämligen social referering och interaf-

fektivitet. Social referering innebär enligt Stern (1991 s. 143-144) att barnet 

läser av den andres ansikte och utifrån känsloinnehållet drar slutsatsen av vil-

ken känsla det själv borde ha i den här situationen eller få uppmuntran att 

komma över sin osäkerhet. Ofta handlar det om situationer av just osäkerhet, 

där barnet exempelvis möter ett stimulerande men ovanligt objekt. Om den 

andre visar ett lugnt ansikte som ler, kommer barnet över sin osäkerhet. Om 

den andre visar oro eller rädsla i sitt ansikte, drar sig barnet tillbaka. Bevis för 

att detta sker uttrycker Stern (1991 s. 144) i följande citat: ”Poängen för vårt 

syfte är att barnet inte skulle kolla upp med mamman på detta sätt om det inte 

tillskrev henne förmågan att ha och kunna signalera en affekt som var relevant 

för dess eget faktiska eller potentiella känslotillstånd”.  

 

Stern (1991 s. 144) hävdar att interaffektivitet kan vara den första, omedelbart 

betydelsefulla och mest djupgående form för att dela intersubjektiva upplevel-

ser. Interaffektivitet innebär kort sagt att barnet gör en slags matchning mellan 

det känslotillstånd det ser i eller på en annan och det känslotillstånd barnet själv 

upplever.  

 

3.2 Känslointoning 

Stern (1991 s. 150-151) menar att när barnet utvecklat förmågan till intersub-

jektivitet (kring nio månaders ålder) kan man se en förändring i hur mamman 
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samspelar med barnet. Det handlar om att det imitationslika beteendet utvidgas 

och går från ren imitation till känslointoning.  

 

Stern (1991 s. 153) diskuterar skillnaden mellan intoningsbeteenden och ren 

imitation och menar att intoning förmedlar känslor medan imitation förmedlar 

form. Ren imitation fokuserar uppmärksamheten mot formen hos yttre beteen-

den och möjliggör inte för parterna att referera till inre tillstånd. Därför blir 

intoningsbeteenden viktiga. Dessa flyttar nämligen uppmärksamhetens fokus 

till den känslokvalitet som delas; alltså det som finns bakom beteendet. Imitat-

ion och intoning hänger samman genom att de befinner sig i var sin ände av ett 

spektrum, det finns med andra ord ingen total separation mellan dem. 

 

Stern (1991 s. 159) presenterar olika anledningar till att göra intoningar. Det 

främsta skälet verkar vara att delta och vara med, vilket har fått namnet inter-

personell gemenskap. Andra anledningar fungerar mer som kommunikation än 

gemenskap, där kommunikation innebär att överföra eller utbyta information i 

ett försök att korrigera någons beteende eller åsikt, medan gemenskap innebär 

att dela upplevelser utan att försöka korrigera den andre. När anledningen till 

intoningen är kommunikativ kan det handla om att lugna barnet, återställa in-

teraktionen eller olika former av förstärkning. 

 

Intoningen är viktig för små barn eftersom den skapar en känsla av gemenskap 

och visar barnet att inre känslotillstånd är möjligt att dela med andra männi-

skor. Känslotillstånd som blir mötta i intoning stärker känslan av gemenskap, 

medan känslotillstånd som inte möts kommer upplevas som ensamma och iso-

lerade (Stern, 1991 s. 162).  

 

3.2.1 Grunddrag hos intoningar 

Stern (1991 s. 152-153) tar upp tre grunddrag hos intoningar vilka han menar 

gör dem passande för att kunna dela känslor. För det första sker någon form av 

matchning, även om det inte är en trogen återgivning av barnets yttre beteende. 

Intrycket är att ett slags imitation har skett. För det andra är matchningen till 
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stor del tvärmodal. Barnet kan använda en modalitet och motparten matchar 

med en annan modalitet. Exempelvis kan barnets armrörelser matchas av den 

andres sätt att använda rösten. För det tredje refererar inte matchningen till det 

yttre beteendet utan till känslotillståndet hos barnet. Matchningar görs mellan 

uttryck för inre tillstånd, vilket förklaras i följande citat: ”Känslointoningen 

består alltså i att utföra beteenden som uttrycker den emotionella kvaliteten på 

ett delat känslotillstånd, utan att exakt imitera det yttre beteende som uttrycker 

det inre tillståndet” (Stern, 1991 s. 153).  

 

3.2.2 Felintoningar 

Felintoningar kan delas upp i två typer: styrande felintoningar och äkta felin-

toningar, där den första sker avsiktligt och den senare oavsiktligt. Syftet med 

styrande felintoningar är vanligtvis att minska eller öka nivån i barnets aktivitet 

eller affekt. Det görs genom att avsiktligt ”övermatcha” eller ”undermatcha” 

barnets timing, intensitet eller form av beteende, alltså matcha för mycket eller 

för litet, vilket resulterar i att barnet ändrar sitt beteende utan att känslan av 

intoning förloras. Äkta felintoningar innebär att motparten antingen feltolkar 

graden av och/eller kvaliteten på barnets känslotillstånd, eller att motparten 

inte lyckas finna samma inre tillstånd hos sig själv. Båda typerna av felin-

toningar resulterar generellt i att barnet ändrar eller avbryter sitt pågående be-

teende. Denna förändring eller avbrott sker inte vid ”vanlig” intoning, där 

matchningen av barnets uttryck träffar rätt. Vid den typen av intoning sker 

vanligtvis ingen reaktion hos barnet alls (Stern, 1991 s. 159-161).  
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4 METOD 

I metodavsnittet tar vi upp hur undersökningen genomfördes och vilka metod-

val vi gjort för att få svar på våra frågeställningar. Vi redogör för vilket urval 

vi gjort och vilka som deltagit i datainsamlingen, hur vi analyserat det insam-

lade materialet, studiens reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Utifrån vårt syfte, att synliggöra den icke-verbala kommunikationen mellan de 

yngsta barnen och pedagoger i förskolan, valde vi att använda oss av observat-

ion som datainsamlingsmetod. Eftersom vår studie handlar om just de yngsta 

barnens icke-verbala kommunikation ser vi det som nödvändigt att vara på 

plats i deras miljö och direkt se deras beteenden. Christoffersen och Johannes-

sen (2015 s. 66) ser observation som en passande metod när man som forskare 

vill vara direkt närvarande i miljön som undersöks och menar att det ibland 

kan vara enda sättet att få godtagbar information om det som händer i miljön. 

Jacobsen (2007 s. 108) menar att observationer lämpar sig när problemområdet 

handlar om att få syn på vad individer gör på en viss plats i ett valt samman-

hang, det vill säga beteenden i en viss kontext. Franzén (2014 s. 58) lyfter fram 

observation som en lämplig metod när man vill skapa förståelse för de yngsta 

barnen på förskolan. Andra fördelar är att du som forskare får tillgång till 

förstahandsinformation eftersom du själv är på plats när det händer, det är du 

själv som tolkar det du ser. Hon menar också att de yngsta barnens verbala 

förmåga varierar och att de kommunicerar via andra uttryckssätt. Därför är ob-

servation en passande metod när det gäller att få kunskap om vad de yngsta 

barnen upplever och vill berätta.  

 

Jacobsen (2007 s. 108) lyfter en viktig begränsning hos observation som me-

tod, nämligen att forskaren enbart får syn på vad som händer men inte kan 

uttala sig om vilka känslor den observerade individen upplever. Metoden 

fångar bara det som är direkt observerbart. Utifrån våra egna erfarenheter av 



Titta, dom snackar!  E. Axelsson och L. Kvarnström 

19 

 

möten med de yngsta barnen i förskolan samt forskning vi tagit del av, dels 

under vår utbildning men också utifrån den teoretiska referensramen och tidi-

gare forskning som presenterats i denna uppsats, vill vi hävda motsatsen. Vi 

anser att både barn och vuxna använder hela kroppen i sin kommunikation och 

att sinnesstämningar och känslouttryck åtminstone till viss del kan avläsa ge-

nom att betrakta kroppsspråk och andra icke-verbala signaler.   

 

Observationer kan delas in i kategorierna deltagande eller icke-deltagande. 

Jacobsen (2007 s. 109-110) menar att det är forskarens avstånd till det som 

observeras som avgör vilken kategori observationen placeras inom. I en icke-

deltagande observation befinner sig forskaren utanför undersökningsgruppen 

medan forskaren i en deltagande observation blir som namnet antyder, en del-

tagare i gruppen som undersöks. En fördel med att hålla sig utanför gruppen 

kan vara att man då inte påverkar resultatet genom sitt deltagande.   

 

Vi upplever det som svårt att placera vår observation i någon av kategorierna 

deltagande eller icke-deltagande, men hade ändå som utgångspunkt att delta så 

lite som möjligt i barnens och pedagogernas samspel. Även om vi inte deltog 

direkt i aktiviteter och händelser så är vi medvetna om att vår närvaro i rummet 

påverkade situationen till viss del. Eftersom våra kroppar fanns tillgängliga för 

barnens och pedagogernas blickar och annan kommunikation kunde vi inte 

vara helt icke-deltagande. Roos (2014 s. 47) är inne på samma spår när hon 

menar att en observatör aldrig kan stå helt utanför en situation som observeras, 

med andra ord är det inte möjligt att vara ”en fluga på väggen”.  

 

En observation kan även vara strukturerad eller ostrukturerad. Strukturerad ob-

servation innebär att det finns redan bestämda kategorier som observatören ut-

går ifrån och som styr det som ska observeras. Forskaren använder då vanligt-

vis ett observationsschema. I en ostrukturerad observation är observatören inte 

låst vid bestämda kategorier, utan har en mer öppen inställning till det hen får 

syn på. I ostrukturerade observationer används vanligen manuella anteck-

ningar, där observatören inte använder ett observationsschema, utan registrerar 
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och antecknar det hen ser och hör med ett mer öppet förhållningssätt (Christof-

fersen & Johannessen, 2015 s. 77-78).   

 

Franzén (2014, s. 62) menar att det inte alltid går att placera observationen i 

någon av kategorierna strukturerad eller ostrukturerad, utan observationen kan 

ha olika grad av struktur. Vi anser att vår observation är svår att placera i någon 

kategori. Å ena sidan är den strukturerad eftersom vi valt att utforma ett obser-

vationsschema. Å andra sidan är den ostrukturerad i och med att observations-

schemat vi använde (se bilaga 1) är utformat på ett odetaljerat sätt där vi enbart 

skrivit upp ledord som vi anser kan hjälpa oss rikta blicken mot samma saker 

när vi observerar på olika förskolor. Observationsschemat användes enbart 

som ett stöd, inte som ett verktyg för att kategorisera det vi såg.  

 

4.2 Urval och deltagare 

I studien deltog totalt 6 pedagoger och 14 barn i åldern 1-3 år, fördelat på två 

avdelningar på två olika förskolor i Värmland. För att uppnå syftet med stu-

dien, att synliggöra den icke-verbala kommunikationen yngre barn och peda-

goger emellan, föll valet naturligt att kontakta förskoleavdelningar där barnen 

är mellan 1-3 år för att genomföra undersökningen. När det gäller platsen för 

vår observation har vi gjort ett val utifrån det Christoffersen och Johannessen 

(2015 s. 57) kallar för bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren väljer det 

som ligger närmast till hands. Vi valde att kontakta varsin förskola där vi är 

ytligt bekanta med personal, barn och därmed också vårdnadshavare genom 

VFU i det ena fallet och timvikariat i det andra fallet. Med andra ord ansvarade 

vi för att kontakta och sedan genomföra observationer på varsin förskola. Valet 

gjordes dels utifrån tidsaspekten, att vi hade ont om tid på oss att genomföra 

undersökningen, men också utifrån tankar kring trygghet för barn och vård-

nadshavare. Vi ansåg att om vi kände barnen kunde vi lättare avgöra om de 

ville dra sig undan under observationen. Det blev en fråga om etik, vilket vi 

utvecklar vidare i etikavsnittet.  
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Franzén (2014 s. 61-62) lyfter att det finns både fördelar och nackdelar med att 

vara på en redan känd förskola när man genomför sin observation. Fördelen är 

just att barn och personal känner igen dig, men detta kan samtidigt vara en 

nackdel. Som forskare har man en helt annan roll och deltar inte i barnens ak-

tiviteter, vilket kan vara svårt att förklara för barnen. Att känna barnen kan 

också påverka tolkningen av det dem gör, med andra ord kan det påverka re-

sultatet av undersökningen. Som vi nämnde tidigare är vi bara ytligt bekanta 

med barnen på avdelningarna, ändå anser vi att vi känner dem bra nog för att 

kunna läsa av om de vill dra sig undan. Däremot känner vi dem inte tillräckligt 

för att vi skulle vara en självklar person att vända sig till för att få tröst, leka 

etcetera.  

 

4.3 Genomförande 

I följande avsnitt redogörs för studiens genomförande, hur vi gått till väga. För 

tydlighetens skull har vi delat in avsnittet i två faser: förberedelser och datain-

samling. 

 

4.3.1 Fas 1: Förberedelser 

Först valdes lämpliga förskolor ut för förfrågan om deltagande. Valet gjordes 

utifrån ett bekvämlighetsurval (se ovan). Förskolechefer kontaktades skriftligt 

med information om studien samt förfrågan om intresse att delta. De i sin tur 

tog upp förfrågan med sin personal. Efter att förskolecheferna lämnat positivt 

besked om deltagande formulerades informations- och samtyckesblanketter 

som sedan delades ut till berörd personal och vårdnadshavare. Blanketterna (se 

bilaga 2-4) innehöll information kring studiens syfte, vad som skulle observe-

ras och på vilket sätt, etiska aspekter kring deltagandet samt möjlighet att ge 

sitt samtycke eller inte. De innehöll dessutom information kring när studien 

var tänkt att genomföras (vilka veckor) samt vilken dag blanketterna ämnades 

samlas in. Insamlandet gjordes genom besök på de aktuella förskolorna, då 

även datum och tid för observationerna bestämdes i samråd med pedagogerna 
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på respektive avdelning. Här togs stor hänsyn till vad som passade verksam-

heten men ändå med vissa krav på verksamhetens innehåll. Vi ville undvika 

omsorgssituationer och styrda aktiviteter i största möjliga mån.  

 

Ett observationsschema utformades med inspiration från den tidigare forskning 

och teoretiska referensram som tagits upp under tidigare rubriker. Schemat ut-

formades som en punktlista med ord, begrepp och händelser som vi förknippar 

med icke-verbal kommunikation. Tanken med schemat var att det skulle fun-

gera som stöd och säkerställa att observatörerna tittade på liknande saker, vil-

ket skulle höja tillförlitligheten i materialet. Schemat var alltså inte en check-

lista där företeelser och händelser bockades av. 

 

4.3.2 Fas 2: Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes vid två tillfällen, mellan klockan 9.00-11.00 på 

vardera förskolan. Totalt befann vi oss i miljön fyra timmar per förskola, alltså 

totalt åtta timmars datainsamling. Hälften av tiden gjordes observationer inom-

hus och hälften utomhus, på förskolans gård. Här anpassade vi oss efter var 

barngruppen befann sig. Fältanteckningar gjordes och det material som använ-

des vid insamlingen var anteckningsblock och penna, samt observationssche-

mat. 

 

Observatörens placering vid observationerna inomhus var fast, det vill säga på 

samma ställe under hela observationstillfället. Placeringen valdes utifrån vil-

ken plats som gav bäst överblick över den plats där barnen befann sig. Utom-

hus ställdes större krav på flexibilitet när det gällde placeringen, då ytan där 

barn och pedagoger rörde sig var större och därmed svårare att överblicka. 

Strategin blev då att försöka följa pedagogerna för att fånga kommunikationen 

mellan dem och barnen. 
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Fältanteckningarna renskrevs på dator i direkt anslutning till varje avslutat ob-

servationstillfälle för att lättare komma ihåg händelserna och kunna tyda an-

teckningarna. De renskrivna fältanteckningarna analyserades slutligen genom 

en kvalitativ innehållsanalys, vilken beskrivs nedan. 

 

4.4 Analysmetod 

I bearbetningen av vårt datamaterial valde vi att använda kvalitativ innehålls-

analys, vilken enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017 s. 219) är lämp-

lig när forskaren har ett stort textbaserat datamaterial eftersom den fokuserar 

på granskning och tolkning av just texter. Nedan presenterar vi i punktform vår 

tolkning av den kvalitativa innehållsanalysen som Lundman och Hällgren Gra-

neheims (2017 s. 224-228) beskriver: 

 

1.  Skapa en helhetsbild över det insamlade datamaterialet. Här görs även 

en första reflektion över materialet.   

2. Dela in texten i områden, så kallade domäner, vilka är en första över-

gripande uppdelning. 

3. Välj ut meningsenheter, det vill säga plocka ut vilka ord, meningar eller 

textstycken som är meningsbärande för texten.  

4. Sammanfatta, begripliggör och beteckna meningsenheterna med en 

kod, som beskriver innehållet i korthet.  

5. Sortera koderna med tillhörande meningsenheter under olika katego-

rier.  

6. Skapa teman utifrån kategorier, texten som helhet och den övergri-

pande uppfattningen av materialet. 

 

Först skapade vi oss ett helhetsintryck av hela vårt insamlade datamaterial, det 

vill säga samtliga anteckningar från alla fyra observationstillfällena. Helhets-

intrycket skapades genom att vi, var för sig, läste igenom hela datamaterialet 

och sedan reflekterade över dess innehåll tillsammans. Materialet delades se-
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dan in i fyra domäner som vi valde att kalla fångad och missad uppmärksam-

het, bemötande, delat/splittrat fokus samt blick och kropp. Meningsenheter 

plockades sedan ut ur de fyra domänerna. Sedan sammanfattade och förtydli-

gade vi meningsenheterna för att slutligen förse dem med en kod. Meningsen-

heterna sorterades därefter in i flertalet kategorier utifrån de koder vi gett dem. 

Vid en jämförelse upptäckte vi att några av kategorierna hade liknande innehåll 

och slog då ihop dem till större kategorier. Slutligen skapades tre teman utifrån 

kategoriernas innehåll, nämligen blickar och kroppsspråk, uppmärksamhet 

och gemenskap, vilka vi satte som rubriker i vår resultatredovisning.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

I följande avsnitt reflekterar vi kring den genomförda undersökningens relia-

bilitet och validitet. För tydlighetens skull delar vi upp dem under två rubriker. 

 

4.5.1 Reliabilitet 

För att kunna dra några slutsatser av det datamaterial som samlats in i studiens 

genomförande menar Roos (2014 s. 51) att materialet dels bör samlas in i till-

räcklig mängd men också på ett noggrant sätt. Om forskaren lyckas med det 

får studiens resultat en hög trovärdighet, så kallad reliabilitet. Jacobsen (2007 

s. 13) ger exempel på att en hög reliabilitet kan uppnås genom att genomföra 

samma undersökning flera gånger och få samma resultat. Vi valde att genom-

föra vår undersökning i två olika barngrupper, på två olika förskolor och fick 

ett liknande resultat från båda grupperna, vilket vi anser höjer undersökningens 

reliabilitet. Dessutom valde vi att observera samma barngrupp olika dagar men 

vid samma tidpunkt på dagen, vilket innebar en variation i gruppkonstellat-

ionen både hos barnen och pedagogerna samt att vi kunde observera både i 

utomhusmiljö och inomhusmiljö. Vi anser att valen vi gjort höjt reliabiliteten 

eftersom vi trots nämnda variationer fått syn på liknande mönster i den icke-

verbala kommunikationen mellan de yngsta barnen och pedagogerna.  
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Något vi också anser höjer reliabiliteten i undersökningen är det observations-

schema vi använde som stöd under observationerna. Det hjälpte oss att få ett 

liknande innehåll i våra anteckningar, trots att vi observerade varsin barngrupp. 

Med tanke på att schemat utformats med inspiration av den forskning och de 

teorier vi tidigare presenterat, anser vi att en annan forskare, med samma teo-

retiska perspektiv och kunskap med hjälp av observationsschemat skulle 

komma fram till liknande resultat.  

 

Jacobsen (2007 s. 109) tar upp observatörseffekten, vilken innebär att de per-

soner som observeras ändrar sitt beteende då de vet om att de blir betraktade, 

vilket kan påverka studiens reliabilitet negativt. I vår studie valde vi förskolor 

där vi var bekanta med både barn och personal, vilket vi vill påstå sänkte ob-

servatörseffekten eftersom de observerade personerna var bekanta med vår 

närvaro på förskolan. Vår tolkning är att främst pedagogerna men också barnen 

kände sig bekväma med att vi var där. Några av pedagogerna tillfrågades efter 

ett observationstillfälle om hur de upplevt att bli studerade och svarade då att 

de glömt bort observatören helt och hållet, vilket vi anser ytterligare stärker 

vår tolkning. 

 

4.5.2 Validitet 

Roos (2014 s. 55) menar att ”validitet handlar om att använda en lämplig me-

tod, lämpliga frågor, lämpliga ord eller andra sätt för att kunna förstå det jag 

avsett att försöka förstå”. Hon betonar vikten av att de studier som genomförs 

svarar på syftet och inte på något annat, detta för att nå så långt det går i att 

besvara syftet (Roos, 2014 s. 53). 

 

Syftet med vår studie är att synliggöra den icke-verbala kommunikationen mel-

lan de yngsta barnen och pedagoger i förskolan. För att kunna besvara våra 

frågeställningar och därmed uppnå vårt syfte såg vi det som lämpligast att an-

vända observation som metod. Syftet hade varit svårt att uppnå genom att an-
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vända en annan datainsamlingsmetod. Intervjuer hade kunnat ge svar på exem-

pelvis hur pedagoger tänker kring sin kommunikation, men inte hur den fak-

tiskt ser ut.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017 s. 13) beskriver hur olika forskningsetiska kodexar har 

arbetats fram för olika forskningsområden. Kodexarna innehåller regler som 

klargör vilka etiska krav som ställs i ett forskningsprojekt. I vårt examensar-

bete beaktar vi de forskningsetiska kraven kring information, samtycke, kon-

fidentialitet och nyttjande som Vetenskapsrådet (2002 s. 7-14) tar upp i ko-

dexen Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Det handlar i korthet om att alla som deltar i undersökningen infor-

meras om syfte och hur undersökningen går till, de samtycker till att delta, att 

vi avidentifierar både personer och platser samt inte delar och använder materi-

alet till annat än just denna studie. Löfdahl (2014 s. 42) framhåller hur det inom 

all forskning med barn under 15 år ska ges samtycke till att barnet deltar i 

studien från båda vårdnadshavarna.  

 

Hur personal och vårdnadshavare i vår studie informerades och gav sitt sam-

tycke har vi redogjort för under rubriken 4.3.1 Fas 1: Förberedelser. Inform-

ationsbrev samt samtyckesblanketter finns som bilaga 2-4.  I resultatet har del-

tagare avidentifierats genom fiktiva namn och platserna anges inte annat än att 

de är förskolor i Värmland. Nyttjandekravet uppfylls genom att det insamlade 

materialet samt personuppgifter inte delas med obehöriga samt raderas efter 

examensarbetets godkännande. 

 

Då vi har valt att observera små barn är det viktigt att även de får information 

och ger sitt samtycke. Löfdahl (2014 s. 40) tar upp svårigheten med att ge små 

barn information som de kan förstå, samtidigt som de ska förstå konsekven-

serna av den samt ge sitt samtycke. Skånfors (2009 s. 9-10) lyfter fram vikten 

av att vara lyhörd när man forskar med barn och att vi ska använda vår etiska 

radar för att ta ställning till vad som kan och bör observeras.  
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Innan observationstillfällena började fick barnen information från pedago-

gerna om varför vi var där. Det skedde på ett naturligt sätt när vi kom in i 

rummet och pedagogen sa något i stil med: ”här kommer XXX som ska vara 

här och titta på vad vi gör idag”. Det kunde också ske under observationens 

gång. Om ett barn uppmärksammade oss kunde pedagogen bekräfta genom att 

säga: ”ja där sitter XXX och skriver”. Vi upplevde aldrig att barnen kände obe-

hag av vår närvaro, vilket vi anser kan bero på att vi träffat dem tidigare. 

 

Även om vårdnadshavarna gett sitt samtycke är det viktigt att vi läser av barnen 

för att se om de ger sitt personliga samtycke. Det är då det blir nödvändigt att 

ta fram sin etiska radar och tyda barnens signaler. Det är också därför vi gjorde 

avgränsningen att i största möjliga utsträckning observera barnen i den fria le-

ken, med tanke på deras möjlighet att då dra sig undan. Eftersom det kan vara 

svårt att avgöra om små barn vill delta i undersökningen eller inte, det vill säga 

om de känner sig bekväma med att observeras av en utomstående, ville vi göra 

det enkelt för barnen att kunna dra sig undan. Vi valde därför att göra obser-

vationerna till störst del vid tillfällen då barnen själva valde aktivitet (alltså inte 

under omsorgssituationer eller planerad, styrd verksamhet) eftersom vi då an-

såg att barnen fick större möjlighet att dra sig undan.  

  



Titta, dom snackar!  E. Axelsson och L. Kvarnström 

28 

 

5 RESULTAT 

Här presenteras studiens resultat under följande rubriker: Blickar och kropps-

språk, Uppmärksamhet samt Gemenskap. Studiens resultat relateras till de te-

orier vi presenterade i teorikapitlet. Sist i kapitlet finns en sammanfattning av 

resultatet. 

 

5.1 Blickar och kroppsspråk 

När vi gemensamt reflekterade över vad vi sett under observationerna kunde 

vi snart slå fast att blicken och kroppsspråket är av stor betydelse för kommu-

nikationen de yngsta barnen och pedagogerna emellan.  

 

5.1.1 Läsa kroppsspråk 

Vi ser ett mönster i hur barnet söker pedagogens blick och sedan visar med 

kroppen vad de vill. Det är då upp till pedagogen att först bekräfta att de ser 

barnet och sedan tolka barnets intention utifrån dess kroppsspråk. Följande ut-

drag ur fältanteckningarna visar hur pedagogen Sara ser och tolkar det barnet 

Moa förmedlar med blick och kropp som verktyg: 

 

Sara häller upp röd färg till Lisa. Moa går dit, pekar på färgflaskan, tittar 

på Sara och sen tillbaks på flaskan. Sara följer pekningen, tittar sedan på 

Moa och frågar ”vill du ha röd färg?”. Moa tittar på Sara, nickar och ler. 

Sara häller upp röd färg och ger till Moa, som går tillbaks till staffliet 

med färgen. 

 

Vi ser även ett mönster i att pedagogen söker bekräftelse på att ha uppfattat 

barnet rätt genom att verbalisera den uppfattade intentionen i en fråga, vilket 

illustreras i exemplet ovan där Sara frågar om Moa vill ha röd färg. Resultatet 

visar att blickar och kroppsspråk används på olika sätt, tas emot på olika sätt 

samt får olika konsekvenser för vilket möte som uppstår. I det följande ger vi 

exempel på hur detta kan se ut. 
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Vi har sett situationer där pedagoger utifrån mycket subtila signaler möter bar-

nets intentioner. Två exempel från fältanteckningarna visar på olika situationer 

där sådan kommunikation blir synlig: 

 

Elin sitter i pedagogen Monikas knä. Monika går iväg för att hjälpa ett 

annat barn som ramlat av en cykel. Elin följer efter och sträcker sin hand 

mot Monikas hand, stryker lätt på hennes jacka. Monika sätter ner sin 

hand och tar tag i Elins utan att ens titta på henne. Elin blir nöjd. 

 

Det är samling, barn och pedagoger står i ring. Sana tittar på mig, möter 

min blick, jag ler. Sana småler tillbaka med ett blygt ansiktsuttryck, sen 

riktar hon kropp och blick mot Eva, lämnar sin plats i samlingsringen 

och går mot Eva med utsträckt hand. Eva ser och möter den utsträckta 

handen, tar den och gör plats för Sana bredvid sig, samtidigt som hon 

fortsätter sjunga och hålla fast fokus på resten av barnen i samlingen.  

 

I exemplen ser vi hur en liten signal, som en utsträckt hand, uppmärksammas 

trots att pedagogens fokus egentligen är riktat åt annat håll. De utesluter inte 

att läsa av signalen fastän blick och kropp är riktade åt annat håll. Signalen 

läses av och bemöts liksom i periferin. Om vi tolkar händelserna utifrån Sterns 

teori om att dela intentioner, kan vi se att barnet genom sin utsträckta hand 

tillskriver pedagogerna ett inre mentalt tillstånd där pedagogen uppfattar vad 

barnet vill och kan tillmötesgå dess önskan.  

 

5.1.2 Sökande blickar 

Vi har sett flera situationer där barn söker pedagogen med blicken. Stern menar 

att barn söker stöd i den vuxnas ansiktsuttryck för att få uppmuntran eller en 

känsla av trygghet, så kallad social referering. Det känslotillstånd som uttrycks 

i den vuxnas ansikte påverkar barnets fortsatta handlande. I nedan presenterade 

utdrag tolkar vi det som att barnet Moa söker stöd i pedagogen Saras ansikts-

uttryck för att fortsätta med det hon håller på med. Sara bekräftar och upp-

muntrar Moa genom både ansiktsuttryck och andra signaler.   

 

Moa målar vid staffli. Sara sitter en bit därifrån och följer vad Moa gör. 

Moa tittar växelvis mot pappret/färgen/penseln och Sara. När Moa tittar 

på Sara beskriver Sara med ord vad Moa gör, exempelvis ”du målar med 
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grönt”. Moa får uppmärksamhet, antingen med ord, blick och ansiktsut-

tryck eller bara blick och ansiktsuttryck, varje gång hon riktar blicken 

eller kroppen mot Sara. 

 

Vi har även sett situationer där barn söker pedagogen med blicken, men enligt 

vår tolkning inte för att få stöd genom social referering utan mer för att inte bli 

upptäckt när de gör något otillåtet. Utdraget nedan är ett exempel på detta: 

 

Olle är på väg att klättra upp i rutschkanan (fel väg). Han vänder sig mot 

Monika som har blicken riktad åt annat håll. Han fortsätter klättra upp 

fel väg, tittar åt Monikas håll igen men hon ser honom fortfarande inte. 

Han fortsätter med nöjt ansiktsuttryck uppför rutschkanan igen. Väl uppe 

ler han väldigt stort när han sätter sig i rutschkanan och åker ner. 

 

Vår tolkning är att Olle gör något som inte är tillåtet men en lockande utmaning 

för honom. Han ser sig då omkring, särskilt med fokus på var pedagogen be-

finner sig, för att kontrollera att ingen ser och kan hindra honom. Leendet när 

han har kommit upp visar tydligt hur tillfredsställd han känner sig över att ha 

klarat utmaningen utan upptäckt.  

 

5.1.3 Betydelsen hos avstånd och nivå  

Det insamlade materialet visar att kroppen är ett viktigt verktyg även för peda-

gogen i mötet med barnen. Vi har sett situationer där kommunikationen mellan 

barn och pedagog bryts och vi tolkar det som att brytningen beror på att peda-

gogens kropp inte är riktad mot barnet eller i barnets nivå.  

 

Moa lämnar staffliet och går fram till Sara. Sara sätter sig på huk med 

kroppen riktad mot Moa och frågar ”har du målat klart, tvätta händerna?” 

Visar med gester, gnuggar sina händer. Moa tittar på Sara och nickar. 

Sara hjälper av med förklädet, reser sig och vänder kroppen bort från 

Moa samtidigt som hon säger ”nu får du tvätta händerna”. Moa går bort 

till ett dockhus, sträcker sig efter en leksak. Sara ser och kommer bort till 

Moa, säger ” Moa du ska tvätta dig, titta det är färg på handen” samtidigt 

som hon pekar på Moas hand. Moa tittar på handen och följer sedan med 

Sara. Sara håller handen på Moas axel och leder henne in i tvättrummet. 

 

I början av händelsen har Sara kroppen riktad mot Moa och eftersom hon sitter 

på huk befinner hon sig på samma nivå som Moa. De kommunicerar med hjälp 
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av kroppsspråket, gester och blicken. De verkar dela fokus och ha samma in-

tentioner med att händerna ska tvättas. Kommunikationen bryts först när Sara 

reser sig, det vill säga lämnar barnets nivå och vänder kroppen från Moa. Då 

flyttas Moas fokus och hon får andra intentioner. Vi tolkar det som att det inte 

räcker med enbart verbal kommunikation för att bibehålla Moas koncentration 

på uppgiften, utan det krävs att Sara är omedelbart närvarande med kroppsliga 

uttryck så som pekningar för att återfå Moas uppmärksamhet.  Stern tar upp 

olika anledningar att göra intoningar, där en av dem är i kommunikativt syfte 

exempelvis att överföra information. I början av vårt exempel tolkar vi det som 

att Sara lyckats med sin intoning och att Moa har förstått informationen. När 

sedan den kroppsliga närheten i samspelet bryts, verkar även samförståndet 

dem emellan upphöra. När Sara återigen kommer nära Moa och är kroppsligt 

närvarande med gester och kroppskontakt, tolkar vi det som att intoningen åter-

upptas och Moa förstår informationen. En slutsats vi kan dra utifrån den be-

skrivna situationen är att det inte räcker med verbal kommunikation för att 

lyckas med intoningen, utan kroppens närvaro är av betydande vikt. 

 

5.2 Uppmärksamhet 

Första temat i vårt resultat visar att blickar och kroppsspråk används på olika 

sätt, tas emot på olika sätt samt får olika konsekvenser för vilket möte som 

uppstår. Under observationerna såg vi olika situationer där barnen fick upp-

märksamhet av pedagogen, både medvetet och omedvetet. Vi såg även situat-

ioner där pedagogen fick uppmärksamhet från barnen. Följande tema redogör 

för de situationer där uppmärksamheten fångas och kommunikation skapas, 

men också när kommunikationen uteblir på grund av missade signaler.    

 

5.2.1 Regelbrott och tonlägets betydelse 

Ett exempel på situationer där barnen får pedagogernas uppmärksamhet är vid 

vad vi kallar regelbrott, det vill säga när de gör något de inte får göra, vilket 

illustreras i följande utdrag från fältanteckningarna:   
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Olivia och Lisa har vänt sig från samlingsringen och plockat fram annat 

som de skramlar med på mattan. Eva kryper nära, säger med lågt och 

mjukt tonläge att de stör samlingen och ber dem ställa tillbaks sakerna. 

Olivia och Lisa ställer tillbaka sakerna och återgår till samlingen. 

 

I exemplet ser vi hur barnens beteende, att vända sig ifrån den styrda aktiviteten 

där alla förväntas vara med, fångar pedagogen Evas uppmärksamhet. Bemö-

tandet barnen får är att Eva möter dem på deras nivå och lugnt ber dem sluta. 

Resultatet är att barnen tar till sig informationen och återgår till det de förväntas 

göra. I följande utdrag kan vi se hur ett annat bemötande från pedagogen får 

ett annat resultat: 

 

Nils tar upp sand i handen och kastar mot de andra barnen. Maria höjer 

handen i ett stopptecken och skriker ”stopp!” Detta upprepar Nils flera 

gånger och Maria höjer handen och utropar stopp varje gång, något mer 

irriterad i tonen de senare gångerna. Efter en stund gör han samma sak 

igen, men nu säger Monika till. Hon höjer handen och säger ”stopp” med 

mjukt tonläge och förklarar att han får ösa sand med spaden istället. Nils 

slutar kasta sand och börjar gräva. 

 

Vår tolkning av de olika situationerna är att barnen tar till sig tillsägelsen bättre 

när pedagogen använder ett mjukt tonfall och vänligt bemötande i sin kommu-

nikation. Vi anser att det blir särskilt tydligt i det andra exemplet där den första 

pedagogen, Maria, bemöter Nils med ett högt, irriterat tonläge vilket inte får 

Nils att avbryta sitt beteende. När Monika däremot använder ett mjukt, vänligt 

tonfall tar Nils till sig budskapet och slutar kasta sand. Hon erbjuder också ett 

annat sätt att använda sanden och bjuder in till fortsatt lek. 

 

Utifrån Sterns teori om intoning finner vi även begreppet felintoning där det 

finns olika varianter. Vi tolkar situationen ovan som att pedagogerna försöker 

ändra barnens handlingar och beteenden genom en styrande felintoning. I Evas 

och Monikas fall lyckas den styrande felintoningen i och med att de undermat-

char intensiteten och formen i barnens beteende. De möter barnens höga inten-

sitet och form (skramlande i det första fallet och kastande i det andra), med låg 

intensitet och form i både röst och rörelser. Maria lyckas inte med den styrande 

felintoningen utan matchar Nils höga intensitet och form alltför väl i och med 

att hon använder ett höjt tonläge och kraftiga rörelser. Hon gör istället en vanlig 
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intoning vilket enligt Stern inte väcker någon reaktion eller ändrat beteende 

hos barnet.  

 

5.2.2 Ljud och artefakter  

Vi har sett hur barn använder olika strategier för att fånga pedagogens upp-

märksamhet. I följande utdrag ser vi hur ett barn, Mila, medvetet söker upp-

märksamhet från pedagogen Lena och använder flera olika strategier: 

 

Lena står och pratar med en vårdnadshavare. Mila har en bok i handen, 

slår Lena på benet samtidigt som hon säger ”dodododo”. Mila får tillslut 

Lenas uppmärksamhet, Lena vänder sig mot Mila och ler. Mila ler till-

baka. Lena frågar om hon vill läsa boken. Mila svarar med ännu ett le-

ende och de sätter sig med boken. 

 

Det vi ser är att Mila använder sig av tre olika strategier, nämligen artefakt, 

beröring och ljud i sitt försök att fånga pedagogens uppmärksamhet och berätta 

vad hon vill. Artefakten (boken) ger pedagogen en tydlig signal om vad Mila 

har för intention: hon vill läsa bok. Eftersom Lena är upptagen krävs det att 

Mila använder fler sätt för att få kontakt, det verkar inte räcka med beröring 

utan hon får dessutom använda rösten. Utifrån Sterns teori tolkar vi det som att 

Mila vill få Lenas uppmärksamhet för att kunna dela med sig av sin intention, 

att läsa bok, och få Lena att dela samma intention. Mila lyckas få till den delade 

intentionen troligtvis genom att visa fram den artefakt som intentionen var knu-

ten till. Hade hon velat pussla hade hon antagligen visat fram ett pussel istället. 

I vårt material ser vi flera situationer där artefakter får en betydande roll i bar-

nens försök att kommunicera och därigenom dela intention med en pedagog. 

Exemplen nedan visar att det kan räcka att använda sig av en artefakt för att 

kommunicera sin intention: 

 

Joar och Maria är i sandlådan. Maria sitter på sandlådans kant. Joar går 

fram till Maria och kastar en spade framför hennes fötter, backar ett steg, 

tittar upp och ler mot henne. Hon bekräftar honom och hans agerade med 

att säga ”Vill du gräva? Såhär gör du!” och visar hur han kan gräva och 

ösa i hinken.  
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På Marias reaktion och agerande kan vi utläsa att hon förstått Joars intention, 

utan att han egentligen använt något annat än en artefakt och sin kropp. Vi 

anser att händelsen visar att artefakter är kraftfulla kommunikationsverktyg för 

de yngsta barnen. Ett annat kraftfullt verktyg vi sett att barnen använder sig av 

är ljud av olika slag. Det kan då handla om ljud som barnen gör med hjälp av 

rösten, så som känslouttryck (som gråt eller gnäll), enstaka ord eller helt oarti-

kulerade läten. Det kan också handla om ljud som de framkallar med hjälp av 

föremål, till exempel bankar i bord. Följande händelse är ett exempel på hur 

ljuden drar pedagogen Karins uppmärksamhet till sig: 

 

Karin, Lisa, Elton och Moa sitter runt ett lågt bord och pusslar. När något 

av barnen utropar eller säger ett ord eller annat ljud riktar Karin genast 

uppmärksamheten dit och upprepar ordet. Tonläget är mjukt och rösten 

låg. Karin småpratar om bilderna på pusslen. Moa sitter bredvid Karin 

och är helt tyst, fokuserad på pusslet. Karin riktar blicken mot Moa och 

pratar om pusselbiten hon håller i handen. Moa tittar upp på Karin och 

ler. 

 

Vi tolkar det som att Karins uppmärksamhet omedvetet riktas mot de barnen 

som uttalar ord eller andra ljud och eftersom Moa är tyst måste Karin med 

större medvetenhet rikta uppmärksamheten mot Moa. En slutsats vi drar av 

händelsen och liknande händelser vi sett under observationerna är att de barn 

som ger ljud ifrån sig eller kommunicerar verbalt har lättare att fånga pedago-

gens uppmärksamhet. Det verkar som att ljud drar uppmärksamheten till sig på 

ett mer naturligt sätt, där pedagogen inte medvetet måste rikta fokus, medan de 

barn som är tysta istället kräver en mer medveten insats av pedagogen. Om vi 

kopplar den slutsatsen till Sterns teori om delade intentioner, kan vi tänka oss 

att de tysta barnen hamnar i underläge mot de barn som låter och kanske allra 

mest mot de barn som pratar när det gäller att fånga pedagogens uppmärksam-

het för att kunna dela sin intention. 

 

5.2.3 Missade signaler och felintoningar 

Som vi nämnde ovan har ljud en stark kraft att dra pedagogers uppmärksamhet 

till sig och att ljudlösa signaler kan vara lätta att missa. Exemplet nedan visar 

en situation där barnets signaler inte uppfattas av pedagogerna: 
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Elin sitter i en lek-buss på gården. Några pedagoger står utanför och pra-

tar med pedagogen Lena som också sitter i bussen. Lena sitter med några 

andra barn runt sig, några säten framför Elin, med ryggen mot.   Elin 

klappar på sätet bredvid sig och söker ögonkontakt med pedagogerna ut-

anför. Ingen ser hennes handlingar. Elin byter då säte och sätter sig längre 

fram och gör samma sak igen, klappar på sätet, söker med blicken men 

ingen uppfattar hennes signaler.  

 

Vi tolkar det som att Elin vill ha kontakt med någon pedagog, att någon ska 

komma och sätta sig bredvid henne, men hennes signaler går inte fram. Trots 

att hon flyttar sig närmare de andra lyckas inte hennes försök att fånga upp-

märksamheten. Troligtvis hade det krävts att Elin använde rösten för att påkalla 

uppmärksamhet och bryta pedagogernas fokus på varandra. Eftersom pedago-

gerna inte medvetet har sin uppmärksamhet riktad mot Elin missar de hennes 

signaler, vilket vi även kan se exempel på i följande utdrag: 

 

Samlingen är slut. Barnen reser sig och börjar leka. Elton reser sig och 

tittar först på Eva, sen på Sara och sen på något i rummet. Elton pekar 

och tittar tillbaka på Eva och Sara, men båda pedagogerna har blicken 

och kroppen riktad åt annat håll. Elton tittar bort och börjar gå runt i 

rummet. 

 

I vårt material finner vi även situationer där pedagoger försöker möta barnen i 

deras intentioner men inte riktigt lyckas. Ett exempel är när barnet Joar och 

pedagogen Maria befinner sig i sandlådan: 

 

Joar går med lugna steg runt i sandlådan, Maria försöker söka kontakt 

med honom. Hon säger ”Kolla här Joar, gör en sandkaka!” med glad röst 

och exalterat uttryck i rörelserna. Joar ignorerar henne totalt.  

 

Utifrån Sterns teorier kring felintoningar tolkar vi Marias agerande som ett 

försök till styrande felintoning där hon vill öka Joars grad av aktivitet, hon vill 

få igång honom att göra sandkakor. Hon övermatchar hans intensitet och form 

av beteende med sitt exalterade sätt, men Joar lockas inte med ändå. Vi har 

även sett liknande situationer, men där den styrande felintoningen lyckas:  

 

Karin, Eva, Moa och Lisa sitter vid fruktbordet. De småpratar om fåglar. 

Lisa har kropp och blick riktad mot Karin och härmar fågelljud, ljudet 

stegras till ett skrik. Karin riktar blick och kropp mot Lisa och viskar ”Ja 

så låter fågeln”. Lisa sänker tonläget. 



Titta, dom snackar!  E. Axelsson och L. Kvarnström 

36 

 

 

Karin undermatchar Lisas högljudda uttryck med att använda ett lågmält ut-

tryck, vilket resulterar i att Lisa också sänker sitt tonläge. Att styrningen fun-

gerar i det andra exemplet men inte i det första tror vi kan bero på närheten i 

kommunikationen. Joar befinner sig på avstånd från Maria när hon försöker 

med sin styrning, medan Karin och Lisa befinner sig i varandras omedelbara 

närhet. De har kroppen och blicken riktade mot varandra, vilket vi tror är av-

görande för att informationen ska tas emot.  

 

Stern skiljer på styrande felintoningar och äkta felintoningar, där äkta felin-

toningar innebär att motparten, i det här fallet pedagogen, feltolkar barnets 

känslotillstånd och intention. Resultatet blir att barnet ändrar beteende. Nedan 

ser vi ett exempel på vad vi tolkar är en äkta felintoning: 

 

Elin sopar med en sopborste. ”Åh, gör du fint på gården Elin?” säger 

Monika med ett exalterat uttryck. Elin släpper sopborsten och går däri-

från. 

 

Vi tolkar händelsen som att Monika försöker möta Elin i hennes känslotillstånd 

och uppmuntra hennes beteende, men misstolkar vilket känslotillstånd Elin be-

finner sig i. Resultatet blir att Elin helt ändrar sitt beteende och abrupt avbryter 

sin aktivitet istället för att fortsätta med den. 

 

5.3 Gemenskap 

I det tredje och sista temat beskriver vi vilken funktion barnens och pedago-

gernas icke-verbala kommunikation har. Vårt övergripande intryck är att både 

barn och pedagoger söker varandras uppmärksamhet till största del för att 

skapa och uppleva gemenskap. 

 

5.3.1 Intersubjektivitet och intoning 

Intersubjektivitet handlar enligt Stern om delandet av en subjektiv upplevelse 

och består av tre delar; att dela fokus, att dela intentioner och att dela känslo-

tillstånd. Vi anser att alla tre delarna tydligt visas i nedanstående utdrag: 
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Moa och Karin sitter ensamma vid bordet och pusslar. Moa tittar växelvis 

på pusslet och Karin. De turas om att peka på olika saker på pusslet. Varje 

gång Moa pekar på något tittar hon upp på Karin och sen tillbaka på det 

hon pekar på. Karin följer pekningarna, benämner och småpratar om det 

som pekas ut.  

 

Moa och Karin har båda sin uppmärksamhet riktad mot pusslet och varandras 

pekningar. De tittar växelvis mellan varandras ansikten, varandras pekningar 

och det som blir utpekat, vilket vi tolkar som att de säkerställer att den andra 

har uppmärksamheten riktad mot samma sak. Pekningarna anser vi också vara 

tecken på en vilja att dela intentioner. Moa har en intention med sina kommu-

nikativa signaler (pekningarna), hon förstår att Karin kan uppfatta dem, förstå 

dem och dela intentionen. Detsamma gäller Karin, men eftersom hon kan ut-

trycka sig med ord använder hon även ord som kommunikativa signaler när 

hon bekräftar Moa i samspelet och för samspelet vidare. Tredje delen av inter-

subjektivitet, att dela känslotillstånd, anser vi blir synligt när Moa tittar upp på 

Karins ansikte och matchar dess känslomässiga innehåll. Vår tolkning är att 

Moa gör en matchning mellan sitt eget och Karins känslotillstånd, det Stern 

kallar för interaffektivitet.   

 

Att möta känslotillstånd genom intoning skapar en känsla av gemenskap, vilket 

Stern anser vara viktigt i samspelet med små barn eftersom de känslor som inte 

blir bemötta skapar känslan av isolering hos barnet. Vi har tidigare presenterat 

begreppet intoning som kommunikation, men ska nu gå in mer på gemenskap, 

närmare bestämt interpersonell gemenskap, vilket Stern lyfter som det främsta 

skälet att göra intoningar. När syftet med intoningen är gemenskap handlar 

den, till skillnad från kommunikation, inte om att överföra information utan 

om att dela en upplevelse och inte korrigera den andra. Följande situation visar 

ett samspel mellan barnet Elton och pedagogen Eva: 

 
Elton har en lastbil i handen, reser sig från huksittande och sträcker den 

upp mot taket med ett häpet och förtjust ansiktsuttryck samtidigt som han 

riktar blicken och vrider kroppen mot Eva. Eva möter Eltons blick och 

gör också ett häpet och förtjust uttryck: höjer armarna med handflatorna 

uppåt samtidigt som hon säger ”Wow!” med låg röst. 
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Vi anser att exemplet synliggör hur Eva tonar in Eltons känslotillstånd genom 

att matcha hans känslouttryck. Matchningen sker tvärmodalt, eftersom Eva 

delvis använder andra uttrycksformer än Elton. Hon matchar hans rörelse uppåt 

med att röra sina armar i samma riktning. Det förtjusta och häpna ansiktsut-

trycket hos Elton matchas av Evas uttalade ”Wow!”, som har samma intensitet 

även om hon har ett lågt tonläge. 

 

5.3.2 Behålla eller återskapa gemenskap 

Under den här rubriken vill vi lyfta fram situationer ur vårt material som visar 

hur gemenskap mellan barn och pedagoger hotas att brytas och båda parter 

anstränger sig för att behålla gemenskapen. I den första situationen tolkar vi 

det som att pedagogen Lena försöker återskapa en bruten gemenskap med Olle:  

 

Olle och Lena kommer till sandlådan. Olle tar upp två spadar och riktar 

den ena mot Lena som säger ”Vill du gräva med mig?”. De börjar ösa 

sand i en hink tillsammans. Lena måste sedan gå därifrån för att hjälpa 

flera andra barn. Olle gråter och går till Lena, pekar med spaden mot 

sandlådan. Lena bekräftar: ”Ja, du vill gräva jag vet Olle”. Hon försöker 

få med sig övriga barn till sandlådan men lyckas ej. Lena visar Olle att 

de kan gräva i gruset som är precis där de sitter. Olle godtar förslaget och 

börjar gräva i gruset.  

 

Lena blir avbruten i samspelet med Olle eftersom hon behöver finnas till hands 

för flera barn. Hon försöker ändå återskapa gemenskapen genom att erbjuda 

ett alternativ, vilket Olle godtar och de fortsätter gräva. I det andra exemplet är 

det Mila och pedagogen Maria som delar fokus: 

 

Mila sitter i sandlådan. Maria frågar om de ska gräva och ösa sand i last-

bilen. Mila öser i och tittar emellan åt upp på Maria, som uppmuntrar 

henne med ord som ”Bra jobbat!”. Mila riktar sedan spaden till Maria 

som frågar ”Kan du fylla den med mer sand?” Under tiden Mila gräver 

småpratar Maria med henne. Mila gräver vidare och ler. När Maria blir 

tyst och inte pratar något riktar Mila spaden mot henne igen. 

 

Vi ser det som att Mila värnar om samspelet med Maria och anstränger sig för 

att behålla hennes uppmärksamhet. Hon verkar tolka Marias tystnad som ett 

tecken på att gemenskapen kanske kommer att brytas. Då säkerställer hon att 
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Maria stannar kvar genom att uppmanande rikta spaden mot henne, i ett försök 

att få henne att gräva. Vi tolkar det som en slags turtagning. 

 

De exempel vi sett på intersubjektivitet och intoningar har gett oss intrycket av 

att både barn och pedagoger trivs när de upplever gemenskap. De två senaste 

situationerna anser vi visar en vilja från både pedagog och barn att dela fokus 

och behålla känslan av gemenskap.  

 

5.4 Resultatsammanfattning 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens resultat utifrån 

våra tre teman. 

 

5.4.1 Blickar och kroppsspråk 

Vårt resultat visar att blickar och kroppsspråk är kraftfulla verktyg som har stor 

betydelse i den icke-verbala kommunikationen mellan barn och pedagog. Ett 

mönster vi funnit är att barnet visar sin intention med hjälp av blicken och 

kroppen och pedagogen tolkar de utsända signalerna samt söker bekräftelse på 

att ha uppfattat rätt genom att verbalisera sin uppfattning. Resultatet visar 

också att barnen använder blicken dels för att göra sociala refereringar, det vill 

säga söka stöd från pedagogen, men också för att undvika upptäckt när de gör 

något otillåtet.  

 

Vi har både sett situationer där pedagogen är lyhörd och uppfattar mycket sub-

tila signaler från barnen, men också situationer där signalerna missas, vilket vi 

går närmare in på under nästa rubrik. Vi har även sett att kommunikationen 

bryts på grund av pedagogens för stora avstånd och nivåskillnad från barnen. 

En slutsats vi drar är att avstånd och nivå har betydelse för om intoning ska 

lyckas eller inte.  
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5.4.2 Uppmärksamhet 

Både barn och pedagoger använder många olika sätt för att fånga varandras 

uppmärksamhet. Ibland behöver barnen använda många olika sätt samtidigt för 

att fånga pedagogens uppmärksamhet, särskilt när pedagogen är upptagen. Vi 

anser att barnen söker pedagogens uppmärksamhet i en önskan att dela sina 

intentioner och få uppleva intersubjektivitet.  

 

Resultatet visar att barnen bland annat får pedagogens uppmärksamhet vid så 

kallade regelbrott. För att ändra barnens beteende vid regelbrott, genom sty-

rande felintoning, visar sig ett mjukt tonfall och vänligt bemötande vara mer 

effektivt än ett häftigt och hårt tonfall och bemötande. Styrande felintoningar 

används även för att höja eller sänka graden av aktivitet hos barnen. För att 

dessa ska lyckas får det inte finnas ett alltför stort avstånd mellan barnet och 

pedagogen.  

 

Artefakter och kanske främst ljud och känslouttryck som verktyg har visat sig 

vara kraftfulla när det gäller att fånga pedagogens uppmärksamhet. Barnen 

som inte använder ljud som verktyg kräver större lyhördhet från pedagogen 

och riskerar därför att hamna i underläge när det gäller chanserna att få dela 

sina intentioner och uppleva intersubjektivitet. Flera av barnens icke-verbala 

signaler riskerar att missas på grund av att pedagogen har uppmärksamheten 

riktad mot annat. Med andra ord kräver flera av de icke-verbala signaler som 

barnen använder en mer riktad uppmärksamhet för att uppfattas.  

 

5.4.3 Gemenskap 

Resultatet visar att både barn och pedagoger söker varandras uppmärksamhet 

till största del för att skapa intersubjektivitet och uppleva gemenskap. De an-

vänder blickar och pekningar för att säkerställa att de har uppmärksamheten 

riktad mot samma sak. I samspelet kompletterar pedagogen ofta sina icke-ver-

bala signaler med verbaliseringar. Vi anser att pekningar och andra signaler 

används för att visa en önskan att dela intentioner. Både barn och pedagoger 
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läser även av ansiktsuttryck och gör matchningar mellan sitt eget känslotill-

stånd och den andres känslotillstånd, så kallad interaffektivitet.  

 

Vi drar slutsatsen att barn och pedagoger trivs när de upplever intersubjektivi-

tet och känslan av gemenskap. Detta grundar vi på de observerade ansträng-

ningar både pedagoger och barn gör för att behålla eller återskapa gemenskap 

som hotar att brytas.  
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare forsk-

ning vi presenterat samt den metod vi använt i genomförandet av undersök-

ningen. Diskussionskapitlet är uppdelat i resultatdiskussion och metoddiskuss-

ion och avslutas med slutsatser och förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar hur barnen använder olika strategier för att få pedagogens 

uppmärksamhet. Det finns likheter i relation till det Ahn och Stifter (2006) sett 

i sin studie, nämligen att pedagogerna matchar barnens känslouttryck och att 

känslouttryck ofta uppmärksammas av pedagogerna. Vi ser även likheter mel-

lan de strategier vi observerat och de icke-verbala handlingar som Winje 

(2017) presenterar utifrån sin forskning. Hon lyfter fyra olika handlingar som 

barnen använder, varav tre innehåller ljud på något sätt. Vi har sett att just ljud 

är ett kraftfullt verktyg för att påkalla uppmärksamhet från pedagogen och an-

ser det vara en effektivare handling än ljudlösa signaler som exempelvis 

blickar och pekningar. Resultatet visar ett mönster i hur barnen, när de har pe-

dagogens uppmärksamhet, visar sin intention med hjälp av blicken och krop-

pen och pedagogen tolkar de utsända signalerna samt söker bekräftelse på att 

ha uppfattat rätt genom att verbalisera sin uppfattning. Resultatet visar en ge-

nerell bild där pedagogerna är lyhörda mot barnens icke-verbala signaler och 

kommunicerar mycket med dem, både verbalt och icke-verbalt, och att det sker 

ett möte i samtalen. Vår generella bild skiljer sig från det Hallam, Fouts, Bar-

green och Perkins (2016) finner i sin studie, nämligen att pedagogerna pratar 

mycket begränsat med barnen och att det mest handlar om att ge direktiv och 

kort information, det vill säga inga dialoger skapas. 

 

Vi ser en likhet i förhållande till det Hildén (2014) beskriver om hur icke-ver-

bal kommunikation ibland får stå tillbaka mot den verbala när det gäller att 
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fånga pedagogers uppmärksamhet. Med andra ord kräver flera av de icke-ver-

bala signaler som barnen använder en mer riktad uppmärksamhet för att upp-

fattas. Som vi såg i exemplet med Elin i bussen (se sida 35) använde hon bara 

ljudlösa signaler och lyckades inte fånga pedagogernas uppmärksamhet, därav 

uteblev interaktionen mellan barn och pedagog. I situationen såg vi även hur 

pedagogerna hade uppmärksamheten riktad mot varandra, vi kan tolka det som 

att de vuxnas kommunikation prioriterades framför barnens, vilket är något 

som Johansson (2011) tar upp inom temat begränsande (envägs)kommunikat-

ion. Att pedagogernas kommunikation prioriteras framför barnens är ingen ge-

nerell bild vi fått utifrån vårt material, även om det hände ibland. Tvärtom an-

ser vi att pedagogerna i huvudsak är lyhörda mot barnens kommunikation men 

detta kräver en närhet i interaktionen, vilket är något Johansson (2011) betonar 

som problematiskt i pedagogernas arbetssituation med alltför stora barngrup-

per.   

 

Winje (2017) tar också upp betydelsen av närhet i interaktionen med de yngsta 

barnen. Hon anser att de yngsta barnens möjlighet till deltagande i dialog är 

beroende av vilket avstånd de befinner sig på ifrån varandra, det hon kallar den 

rumsliga dimensionen. Hon menar att om barnen sitter nära varandra, med 

blickarna och kropparna riktade mot varandra, finns en större möjlighet till 

icke-verbal dialog. I vårt resultat ser vi ett liknande förhållande när det gäller 

avståndet mellan barnen och pedagogerna. När avståndet mellan barn och pe-

dagog är för stort, eller de inte har blicken och kroppen riktade mot varandra, 

minskar möjligheten att nå fram med sin kommunikation. Dessutom riskerar 

en etablerad kommunikation att brytas om närheten mellan pedagog och barn 

plötsligt upphör, vilket vi ser i exemplet där Moa och pedagogen Sara ska tvätta 

händerna (se sida 31). Deras delade intention bryts när Sara reser sig från gol-

vet och riktar bort kroppen, även om hon försöker hålla Moas uppmärksamhet 

kvar med hjälp av rösten. Jonsson (2016) tar upp att pedagogens förhållnings-

sätt har avgörande betydelse för hur interaktionen med barnen kan se ut. En 

begränsande aspekt hon lyfter fram är just när pedagogen kommunicerar olika 

innehåll i handling och tal. I fallet med Moa och Sara ser vi att Sara kommu-

nicerar en sak med kroppen och en annan med rösten, vilket resulterar i att den 
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delade intentionen bryts. Vårt resultat visar att pedagogerna behöver använda 

fler kommunikationssätt än det verbala för att exempelvis bibehålla samspelet 

med barnen, de icke-verbala signalerna är av stor betydelse. Detta stöds av 

Jonsson (2016) som menar att en bred repertoar av kommunikationssätt utvid-

gar innehållsaspekter samt ökar möjligheten för barns uttryckssätt och delta-

gande i dialog. Även Emilson och Folkesson (2006) betonar hur olika kommu-

nikationssätt får olika konsekvenser i mötet med barnet, där pedagogen bör 

lägga vikt vid att möta barnen både kroppsligt och emotionellt för att kunna 

närma sig barnens perspektiv.  

 

En slutsats vi kan dra är att pedagogerna behöver vara nära barnen för att kunna 

uppmärksamma de icke-verbala signalerna, som är en stor del i de yngsta bar-

nens sätt att kommunicera. Det ställer också krav på att vara lyhörd och känslo-

mässigt närvarande. Detta för att kunna möta varje barns intentioner och öns-

kan att skapa och uppleva intersubjektivitet i gemenskapen. Skolverket (2016 

s.6) betonar att barnen i förskolan ska mötas av vuxna som engagerar sig i 

samspelet med dem, både enskilt och i grupp, samt ser varje barns möjligheter. 

Vi, liksom flera forskare, exempelvis Thomason och La Paro (2009) och Jo-

hansson (2011) ser att de stora barngrupperna medför svårigheter för pedago-

gerna att engagera sig i och se varje enskilt barn. Thomason och La Paro tar 

också upp ett samband mellan lärartäthet och graden av interaktion mellan lä-

rare och barn, samt att de små barnens utvecklingsbehov ställer höga krav på 

pedagogerna. De barngrupper vi observerat var förhållandevis små, 8 respek-

tive 12 barn, och alla var inte närvarande vid observationstillfällena. Vi anser 

att det kan vara anledningen till att vi inte såg så många situationer där peda-

gogerna missade barnens signaler eller inte fanns tillgängliga för interaktion. I 

en större barngrupp hade vi troligtvis sett fler tillfällen där barnens signaler 

inte togs emot av pedagogen. I den nya läroplanen (Skolverket, 2018) har det 

skett förändringar i formuleringarna kring målen för verksamheten. Det som 

tidigare var mål att sträva mot är nu tydliga ska-krav.  Detta innebär än högre 

krav på att se varje barn och möta dem i deras sätt att kommunicera, verbalt 

som icke-verbalt, för att säkerställa att barnen tillgodogör sig undervisningen. 
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6.2 Metoddiskussion 

Hur vi motiverat vårt metodval redogjordes i metodkapitlet. Under den här ru-

briken diskuterar vi svårigheter och begränsningar med den valda metoden.  

 

Vi valde att samla in vår data med hjälp av manuella anteckningar, block och 

penna, vilket innebar att många händelser och situationer missades på grund 

av att vår blick riktades ner i blocket när vi skrev. För att kunna fånga fler 

situationer och få ett fylligare material hade vi önskat att komplettera vår egen 

observation med videoobservation, då hade vi också kunnat se på situationerna 

flera gånger och se fler nyanser i materialet. Franzén (2014, s.63) avråder från 

att använda videoobservation i studentarbeten av etiska skäl. Vi anser dessu-

tom att vi inte hade hunnit med att analysera det stora datamaterial som video-

observation hade gett oss inom tidsramen för examensarbetet.   

 

En kritisk aspekt under hela studiens gång har varit den korta tiden. Vi upp-

levde det som brådskande att få kontakt med förskolor att genomföra under-

sökningen hos, delvis därför gjordes ett bekvämlighetsurval. Det var bråttom 

att formulera och dela ut samtyckes- och informationsblanketter. Vi kände oro 

inför att inte få några godkända samtycken från vårdnadshavare, då vi av erfa-

renhet vet hur svårt det kan vara att få in utdelade papper i tid. Hade vi haft 

mer tid på oss hade vi kunnat kontakta fler förskolor med förfrågan om att 

observera och därigenom fått ett större material att analysera. Vi hade dessu-

tom hunnit analysera ett större material om tidsramen varit en annan. 

 

Vi observerade både inomhus och utomhus och ser för- och nackdelar med 

båda miljöerna. Inomhus var det lättare att överblicka miljön och följa barn 

och pedagoger från en fast punkt, däremot blev vi mer synliga och lockande 

att kommunicera med för barn och pedagoger. Utomhus var det tvärtom lättare 

att vara ”osynlig” och smälta in, men svårare att överblicka miljön eftersom 

barn och pedagoger hade större yta att röra sig på. En strategi vi använde ut-

omhus var att följa pedagogerna, för att inte missa den kommunikation som 
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skedde mellan dem och barnen. Vi upplevde det som att det skedde mer kom-

munikation parterna emellan inomhus än utomhus, eller om den kanske blev 

mindre synlig utomhus.  

 

I och med att vi gjorde ett bekvämlighetsurval kan vår tidigare bild av pedago-

ger och barn färga vår syn på dem och därmed påverka resultatet. Vår syn på-

verkades också av den teoretiska referensram vi läst in oss på och som vårt 

observationsschema inspirerats av. Schemat riktade till viss del vår blick, vil-

ket vi upplevde som ett stöd, men som också kan ses som ett hinder. Utan 

schemat och teorin hade vi kanske sett andra saker. 

 

Vi ser en risk i den dataanalysmetod vi använde oss av, nämligen att innehållet 

i fältanteckningarna riskerar att ändras i och med att de sammanfattas och för-

tydligas. Det kan kännas lockande att ändra små detaljer i innehållet för att det 

ska stärka ett tänkt resonemang. Eftersom vi var medvetna om den risken såg 

vi till att vara noggranna när vi gjorde steg fyra i vår dataanalys, där vi sam-

manfattade och förtydligade de meningsenheter vi plockat ut ur materialet. 

Sammanfattningar och förtydliganden gjordes enbart för att göra texten mer 

lättläst. 

 

6.3 Slutsatser 

Syftet med vår undersökning var att synliggöra den icke-verbala kommunikat-

ionen mellan de yngsta barnen och pedagogerna i förskolan. Tidigare forskning 

och våra möten med de yngsta barnen har gett oss kunskap om att små barn 

kommunicerar med kroppen som verktyg. Vårt resultat visar ett mönster i hur 

barn och pedagoger kommunicerar med varandra, där både barn och pedagoger 

använder kroppsspråk för att visa intentioner och önskningar. Pedagogerna an-

vänder verbal kommunikation i kombination med icke-verbala signaler för att 

bekräfta, informera eller skapa gemenskap med de yngsta barnen. 
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När det gäller vilken funktion den icke-verbala kommunikationen mellan barn 

och pedagoger har visar studiens resultat att både barn och pedagoger kommu-

nicerar för att dela intentioner, skapa gemenskap och få uppleva intersubjekti-

vitet. Pedagogernas kommunikation har även till viss del en styrande funktion, 

där de med hjälp av styrande felintoningar korrigerar barnens känslotillstånd 

och grad av aktivitet. 

 

Slutligen vill vi säga något om vilka icke-verbala signaler som väcker upp-

märksamhet hos pedagogerna. Vi kan dra slutsatsen att ljud är ett kraftfullt 

verktyg för att fånga uppmärksamhet. De ljudlösa signalerna som barnen an-

vänder sig av, som pekningar och blickar, kan hamna i skymundan mot ljudliga 

signaler. För att kunna möta alla barn i förskolan anser vi att pedagoger behö-

ver vara medvetna om detta, för att kunna rikta uppmärksamheten särskilt mot 

de barn som inte använder ljud i sin kommunikation. 

 

6.3.1 Förslag till vidare forskning 

Vi skulle gärna se att liknande undersökningar gjordes i olika gruppkonstellat-

ioner. Hur ser det exempelvis ut i en grupp där barnen är mellan 1-5 år? Vilket 

utrymme får de yngsta barnens kommunikation, jämfört med de äldstas? Det 

vore också intressant att studera hur det ser ut i större barngrupper än de vi 

studerat.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Observationsschema 

 
 

Icke-verbala signaler: 

 

Blicken 

 

Minspel (ansiktsuttryck) 

 

Vart riktas kroppen? 

 

Pekande 

 

Beröring 

 

Känslouttryck 

 

Övrigt 

 

Kontaktförsök 

 

Respons/bemötande 

 

Delat fokus 

 

Tonläge i röst (tal eller läten) 

 

Fånga uppmärksamhet (när lyckas pedagog/barn fånga den andras uppmärk-

samhet?) 
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Bilaga 2 Information och samtyckesblankett  till pedagog 

 

 

 

 

 
  

 

Hej! 

Vad roligt att ni vill vara med i vår studie!! 

Vi vill i vår studie titta närmare på de yngsta barnens icke verbala kommunikation med er 

pedagoger, alltså hur barnen pratar och samspelar med er genom kroppen. Exempel på vad vi 

kan komma att fokusera på är hur barnen använder sin röst och kropp för att uttrycka sig samt 

vilka olika gester och ansiktsuttryck de använder sig av. Vi har tänkt titta på detta under den 

fria leken, med en tanke om att barnen lättare kan dra sig undan om de inte vill delta.  

Vi kommer inte fota, filma eller spela in ljud utan kommer endast använda oss av 

anteckningsblock och penna och skriva ner det vi ser. Namn på förskola, barn och er 

pedagoger kommer att anonymiseras så det kommer inte framgå att det är ni som deltar.  

Vi vill även förtydliga att vi inte kommer analysera eller bedöma utifrån något rätt eller fel 

utan är helt enkelt intresserade av att se hur barnen gör för att kommunicera icke verbalt.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande.   

Om ni har några frågor får ni gärna maila XXX eller ringa på telefonnummer XXX. 

Med vänliga hälsningar 

Emma Axelsson & Linnéa Kvarnström 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   JA, jag ger mitt samtycke till att delta.  

 

  NEJ, jag samtycker inte. 

 

Pedagogens underskrift 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

Pedagogens namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

Datum  

 

………………………………………..  
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Bilaga 3-4 Information och samtyckesblankett till vårdnadshavare 

 

 

 

 

 
  

!

 

Hej alla vårdnadshavare på XXX!! 

 

Jag heter XXX och studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag har även varit här 

på XXX som vikarie. Nu är det dags för mig att skriva mitt examensarbete i vilket jag ska 

studera de yngsta barnens icke-verbala kommunikation med pedagogerna, alltså hur barn pratar 

och samspelar med pedagogerna genom kroppen. För att kunna uppnå mitt syfte kommer jag 

behöva observera både barn och pedagoger och skulle därför behöva era barns hjälp till detta. 

Jag kommer endast observera och anteckna det jag ser så inga digitala verktyg 

(foto/video/ljudinspelningar) kommer att användas.  

Materialet som samlas in kommer behandlas konfidentiellt. Det vill säga att namn på barn, 

pedagoger och förskola kommer alltså inte att kunna identifieras i studien. Det insamlade 

materialet kommer endast användas i forskningsändamål, som underlag till mitt arbete. 

Exempel på vad jag kan komma att fokusera på är hur barnen använder rösten, kroppen, olika 

gester och ansiktsuttryck. När examensarbetet sedan är färdigt och godkänt kommer materialet 

att förstöras. Ni har under studiens gång när som helst rätt att avbryta ert barns deltagande.  

Observationerna kommer att genomföras någon gång under vecka 18-19. Det vore bra om ni 

kunde lämna den andra delen av denna blankett till personalen på XXX så fort som möjligt och 

senast 25/4-19 . 

Om ni har några frågor får ni gärna maila mig på: XXX. 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

XXX 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   JA, jag samtycker till att mitt barn deltar.  

 

  NEJ, jag samtycker inte till att mitt barn deltar.  

 

Barnets namn 

 

……………………………………………………………………………………………… …... 

Underskrift från samtliga vårdnadshavare  

 

………………………………………………………………………...…………………………  

Namnförtydligande från samtliga vårdnadshavare  

 

………………………………………………………………………………………………… ... 



Titta, dom snackar!  E. Axelsson och L. Kvarnström 

53 

 

 

 

 

 

!

 

Hej alla vårdnadshavare på XXX!! 

 

Jag heter XXX och studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag har även varit här 

på XXX och gjort min verksamhetsförlagda utbildning. Nu är det dags för mig att skriva mitt 

examensarbete i vilket jag ska studera de yngsta barnens icke-verbala kommunikation med 

pedagogerna, alltså hur barn pratar och samspelar med pedagogerna genom kroppen. För att 

kunna uppnå mitt syfte kommer jag behöva observera både barn och pedagoger och skulle 

därför behöva era barns hjälp till detta. Jag kommer endast observera och anteckna det jag ser 

så inga digitala verktyg (foto/video/ljudinspelningar) kommer att användas.  

Materialet som samlas in kommer behandlas konfidentiellt. Det vill säga att namn på barn, 

pedagoger och förskola kommer alltså inte att kunna identifieras i studien. Det insamlade 

materialet kommer endast användas i forskningsändamål, som underlag till mitt arbete. 

Exempel på vad jag kan komma att fokusera på är hur barnen använder rösten, kroppen, olika 

gester och ansiktsuttryck. När examensarbetet sedan är färdigt och godkänt kommer materialet 

att förstöras. Ni har under studiens gång när som helst rätt att avbryta ert barns deltagande.  

Observationerna kommer att genomföras någon gång under vecka 17-18. Det vore bra om ni 

kunde lämna den andra delen av denna blankett till personalen på XXX så fort som möjligt och 

senast 23/4-19 . 

Om ni har några frågor får ni gärna maila mig på: XXX 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

XXX 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   JA, jag samtycker till att mitt barn deltar.  

 

  NEJ, jag samtycker inte till att mitt barn deltar.  

 

Barnets namn 

 

……………………………………………………………………………………………… …... 

Underskrift från samtliga vårdnadshavare  

 

………………………………………………………………………...…………………………  

Namnförtydligande från samtliga vårdnadshavare  

 

………………………………………………………………………………………………… ... 


