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Förskolans hall:  
en kommunikativ möjlighet?

Jeanette Eriksson

Jeanette Eriksson jobbar i Brynäs/Nynäs förskoleområde och har  
varit förskollärare sen 1997. Texten nedan utgör en version av hennes 
vetenskapliga arbete författad inom pedagogik (61-90) vid Högskolan 
i Gävle. 

Inledning

Det uttrycks ofta att barns förmåga till social kommunikation är avgö-
rande för deras framtida socialisering i samhället. Detta uttrycks vanligt- 
vis utifrån en tanke om att samspela med andra är en grundläggande 
förutsättning för att kunna utöva ett reellt inflytande över sitt eget liv. 
 Barns vistelsetid på förskolan upplevs idag bli allt längre. Under hösten 
2015 uppgav Skolverket att 83 procent av landets alla barn mellan 1-5 år 
var inskrivna på förskolor. Störst andel deltagare fanns bland 4-5-åringar.  
I dessa åldersgrupper återfanns 94 procent av samtliga barn i förskolan. 
Det visas också på statistik att under de senaste tio åren har andelen in-
skrivna barn ökat i samtliga åldersgrupper. Eftersom allt fler barn vistas 
på förskolan och eftersom deras tid på förskolan blir allt längre är det av 
vikt att vi tänker till kring förskolans miljö så att den verkligen främjar 
barns lärande och utveckling av social kommunikation. Detta eftersom 
förskolan blir den plats där en stor del av barnens kommunikativa färdig- 
heter och kunskaper utvecklas, men det är också den plats där de för för-
sta gången kliver in i ett sammanhang större än den närmsta familjen. 
 Förskolan består idag av en rad aktiviteter och platser där social kom-
munikation kan utvecklas. En sådan plats som man kanske inte tänker  
på är hallen. Alla barn på förskolan passerar hallen minst två gånger 
per dag. Först som den plats där de på morgonen möter förskolan och 
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sedan som den plats där de också lämnar förskolan. Hallen kan följakt-
ligen ses som en plats där man förvandlas från någons barn till att bli ett 
barn i förskolan. Utöver detta passerar de flesta barn hallen flera gånger  
ytterligare under en dag på förskolan.
 Med denna studie vill jag studera och problematisera hallen som en 
plats för kommunikativa möten och på det sättet lyfta fram hallen som 
ett rum där social utveckling pågår. Förhoppningsvis kan jag på så sätt 
för verksamma pedagoger uppmärksamma ett på många sätt bortglömt 
rum inom förskolan som en viktig plats för social kommunikation. 
 Som verksam pedagog har jag ofta mest uppfattat hallen som ett 
rum man transporterar sig igenom, från en aktivitet till en annan. Fokus 
ligger då oftast på rena omsorgssysslor såsom påklädning eller avkläd-
ning. Den kommunikation som vanligtvis sker handlar ofta om att kom-
municera kring denna aktivitet och då handlar kommunikationen van-
ligtvis om att påskynda barnen (se bl.a. Eriksson Bergström, 2013).
 Men vad gör barnen i hallen egentligen, vad pratar de om, och vilken  
typ av kommunikation sker barnen emellan? Detta försöker jag proble-
matisera och exemplifiera i denna text. Utifrån detta mitt fokus väcks en 
rad tankar kring rummets utformning för att underlätta kommunikation 
barnen emellan samt hur vi pedagoger kan agera för att främja hallen 
som en möjlighet för social kommunikativ utveckling. 
 En vårdagsförmiddag precis i början av min studie filmar jag en sek-
vens i förskolans hall. Jag befinner med i en del av den inre hallen när 
flera av de äldsta barnen är på väg ut. En femårig flicka sitter på golvet 
och tar på sin overall. På andra sidan väggen, i den yttre hallen, hör jag 
hur flera andra barn pratar med varandra och med pedagogen medan de 
sätter på sig skorna. Men den här flickan tar god tid på sig. Hon små-
pratar med mig om vad hon ska göra när hon kommer ut: Jag tar på mig 
hjälmen för jag ska åka pulka. För min bästa kompis är inne och då har 
jag inget att göra annars. Plötsligt dyker en treårig pojke upp i hallen. 
Han står vid sin hylla strax bredvid flickan på golvet. Han sträcker sin 
hand upp mot hyllan och säger tyst för sig själv: min arm är för kort. 
Flickan observerar detta och direkt reser hon sig och går fram till pojken: 
Vänta så ska jag hjälpa dig. Så där. Varsågod. Hon tar ner pojkens vantar 
och ger dem till honom. Han tar emot dem, sätter dem på sig och klappar 
glatt händerna. Flickan är nu klar och går ut i den yttre hallen till de 
andra barnen.
 Den här lilla sekvensen får representera en vardagshändelse som 
skulle kunnat passera obemärkt förbi om den inte fångats på film. Den 
pedagog som för tillfället fanns i hallen var fullt upptagen med att hjälpa 
de andra barnen med skorna.
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Bakgrund
I denna del av texten presenteras ett antal begrepp och teorier av vikt för 
min studie. Genomgången är på inga sätt heltäckande, men det som tas 
upp under denna del ligger till grund för det analysarbete jag genomfört 
i studien.

Vad är social kommunikation?

Begreppet social kommunikation är inte så vanligt förekommande i 
svenska forskningssammanhang. Den svenska logopeden Astrid Fryl-
mark har översatt en engelsk bok inom området till svenska och beskri-
ver social kommunikation som:

summan av språkförmåga, samtalsförmåga, social  
kompetens och att kunna välja och organisera information. 
Språkliga och kommunikativa färdigheter som inte är  
lika konkreta som ljud, meningar och ord, men inte desto 
mindre mycket viktiga. Inom lingvistiken kallas området 
pragmatik (Frylmark, 2016).

Min tolkning av social kommunikation är till viss del lik Frylmarks. 
Social kommunikation i förskolan menar jag vara en kombination av 
flera begrepp så som empati, social kompetens, verbal och icke-verbal 
kommunikation, lek och samspel. Alla dessa förmågor är viktiga var 
och en för sig, men de hör också till stor del ihop och då kan social kom-
munikation användas som ett samlande begrepp.
 Svensk forskning som handlar om social kommunikation har varit 
svårt att hitta (detta har också diskuterats i flera andra kapitel i denna 
bok). Men när jag närmar mig begreppet genom att leta forskning som 
berör de andra begreppen vilka anses ingå i begreppet social kommu-
nikation hittar jag desto mer. Jag kommer fortsättningsvis ge en liten 
bild av forskningsläget utifrån dessa begrepp, eftersom jag anser denna 
information som varande av vikt för förståelsen av denna studie. Jag 
börjar med några olika teorier om hur barn lär sig och fortsätter sedan 
med att belysa forskning kring empati, social kompetens, kommunika-
tion och samspel. Jag kommer även att belysa en del av den forskning 
som finns kring förskolans hall. Konkreta exempel från mina observa-
tioner av en förskolas hall vävs in i texten för att försöka skapa en tyd-
ligare bild av hur teoretiska och forskningsmässiga slutsatser gestaltas i 
en praktik. 
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Hur ser förskolans uppdrag ut?

I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) betonas vikten 
av begreppsutveckling, språk och social kommunikation. Detta gäller 
både det tysta inre språket för reflektion och förståelse likväl som det 
utåtriktade talspråket för att göra sig förstådd i kommunikationen med 
andra (Bruce & Riddersporre, 2012).
 Sheridan & Pramling Samuelsson (2010) menar att förskolans läro-
plan vilar på sociokulturella teorier, vilket innebär att barn lär genom 
kommunikation och samspel med andra människor. Deras kognitiva, 
sociala och emotionella lärande och utveckling kan på så sätt inte sär-
skiljas från varandra utan utgör tillsammans en integrerad helhet. Lärare  
som ser barnen som delaktiga och socialt kompetenta ger barnen störst 
utrymme till agerande och initiativtagande. Hög kvalitet i förskolan  
karakteriseras på så sätt av flexibla lösningar, barns förhandlingsmöj-
ligheter, delaktighet och en tillåtande atmosfär som präglas av samspel, 
kommunikation och utmaningar.
 Jonsdottir (2007) skriver i sin tolkning av förskolans läroplan att: 
”barnet beskrivs som aktiv erövrare av omvärlden i samspel, i kom-
munikation och i samexistens med andra, både vuxna och barn” (Jons-
dottir, 2007 s. 40). Hon påtalar också att läroplanen tar upp vikten av 
att barn utvecklar empatisk förmåga samt lär sig ett nyanserat språk 
samt utvecklar sina kommunikativa färdigheter. Miljön ska stimulera 
barnens initiativ och utveckla såväl deras kommunikativa som sociala 
kompetens. Pedagoger i förskolan har därför till uppgift att stödja barns 
sociala utveckling. Detta görs bland annat genom att skapa miljöer som 
främjar känslan av samhörighet och solidaritet. Arbetslaget ska skapa 
trygghet för barnen i den egna barngruppen, till exempel genom att 
stötta dem i att lösa konflikter samt uppmuntra dem att bygga upp var-
aktiga relationer. Detta kan uttryckas:

Kulturell kompetens tillägnas genom praktisk, social  
kommunikation i samhällets institutioner, i familjen,  
förskolan och skolan. Generellt uttryckt är förskolans  
och skolans allmänbildande uppgift att tillsammans med 
familjen utveckla barnets förmåga att förstå kulturella  
koder - att lära barn att tyda den ofta underförstådda 
”kulturella texten” och göra dem aktiva i redigeringen  
av den (Sommer 2008 s. 116).
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Ett annat sätt att uttrycka ungefär samma sak är:

Om barn inte ges möjligheter att erövra språkliga 
förmågor och få göra sin röst hörd finns risken att de  
i första hand blir lyssnare i stället för aktiva deltagare i 
det kollektiva samtalet. Detta är en fråga om demokrati 
(Bigsten, 2015 s. 38).

Hur lär sig barn?

Många har säkert någon gång hört uttrycket tabula rasa7, fritt översatt  
–  det oskrivna bladet. I äldre sociala inlärningsteorier fanns ofta en 
uppfattning om att barnet föds som novis och behöver fyllas på med 
kunskap, som en relativt passiv mottagare av denna kunskap. Denna 
syn på barn har radikalt förändrats under historiens gång. Sommer 
(2008) påtalar att flera nutida undersökningar av både små och större 
barn har visat att barn är utrustade med en rad olika kompetenser. Han 
menar att detta gör det möjligt att anta att människan redan från livets 
begynnelse äger de nödvändiga förutsättningarna för att aktivt ingå i 
medmänsklig samvaro. Sommer benämner dessa medfödda förmågor 
som ”grundkompetenser”. Nyare internationell empirisk utvecklings-
psykologi talar som en följd av detta ofta om utveckling som ett resultat 
av interaktion, det vill säga samspel mellan människor. Det framhålls 
i relation till detta av Sommer (2008) att den vuxne bör ställa krav på 
och ha förväntningar på barnet men å andra sidan måste den vuxne 
också besitta förmågan att leva sig in i barnet och det liv barnet lever. 
Denna egenskap hos den vuxne benämns auktoritativ vuxen. Detta dubbla 
förhållningssätt anses vara nära förenat med kompetensutvecklingen 
hos ett barn och egenskapen av att vara auktoritativt vuxen framlyfts på 
så sätt som en framgångsfaktor för att gynna barns utveckling. 
 Nedan följer nu en kort genomgång av två teoretiker vilka haft en av-
görande betydelse för hur färdighetsträning hos barn anses gynnas inom 
förskolan. Efter detta kommer ett kortare sammanfattande stycke om 
hur färdighetsträningen av förskolebarn normalt framträder i samtiden. 
Styckena nedan baserar sig till största delen på en avhandling skriven 
av Jonsdottir (2007) vilket innebär att jag likt henne väljer att lyfta Vy- 
gotskij och Bronfenbrenner som viktiga inspirationskällor inom dagens 
förskolepedagogik. 

7 Det latinska uttrycket tabula rasa har en lång historia inom det filosofiska tänkandet som fanns med 
redan hos Aristoteles när han skriver om den ”oskrivna tavlan”. Den moderna användningen av termen 
brukar dock tillskrivas den brittiske filosofen John Locke då han använder begreppet ”white paper” i 
sin Essay Concerning Human Understanding. 
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Vygotskij8

Lev Vygotskij var en rysk pedagog som levde för snart hundra år sedan. 
Även om hans teorier utvecklades under en annan tid med helt andra 
kontextuella förutsättningar har hans tankar och idéer en förvånansvärt 
stor aktualitet även idag (se bl.a. Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2010). Vygotskijs tankar och idéer har sammanfattats som:

Enligt Vygotsky (…) och sociokulturell teori är sociala 
relationer och språklig kommunikation, förenade med  
handling, den viktigaste drivkraften i barns sociala,  
kognitiva och emotionella utveckling (Jonsdottir, 2007 s. 16). 

Vygotskij menar alltså att allt lärande är socialt, det vill säga att det sker 
i samspel med andra människor. De andra människorna kan vara lärare, 
andra vuxna eller äldre/mer kompetenta barn (se t.ex. Smidt, 2010). 
Han använder begreppet proximal utvecklingszon för att förklara hur 
ett barns lärande utvecklas, vilket innebär att barnet har möjlighet att 
utvecklas utifrån den faktiskt just då rådande utvecklingsnivån till en 
högre utvecklingsnivå. För att detta ska hända betonas det sociala sam-
spelet där motparten (oftast en vuxen) introducerar nya saker för barnet. 
Skillnaden mellan var barnet befinner sig nu och var den skulle kunna 
befinna sig med (pedagogisk) hjälp är den närmaste utvecklingszonen 
(se bl.a. Björklid & Fischbein, 2012) inom vilket aktiviteter ska anpassas 
för att locka till lärande.

Bronfenbrenner

Den amerikanske barnpsykologen Bronfenbrenner9 har utvecklat vad 
han kallar en utvecklingsekologisk modell. Utifrån denna modell ut-
vecklas och lär sig barn i samspel med alla miljöer de möter. Modellen 
bygger på fem olika nivåer10 som alla påverkar lärandet. Den första av 
dessa är den absoluta närmiljön (mikrosystemet). Detta kan represen-
teras av till exempel familjen, förskolan och kamratgruppen. Bronfen-
brenner menar att i närmiljön sker barns utveckling och lärande genom 
de aktiviteter de deltar i, de roller de möter och själva försätts i samt i 
de sociala relationer som utvecklas. Genom att pröva på aktiviteter av 
varierande svårighet ökar sedan barnens kompetens. Omgivningen kan 
 

8  Vygotskij kan med latinska bokstäver stavas på ett flertal sätt. Detta beror på att kyrilliska bok-
stäver inte är helt kompatibla med vårt latinska alfabet. Normalt i Sverige används Vygotskij som den 
rätta stavningen, men man ser också den engelska transkriberingen av hans namn - Vygotsky. I denna 
bok har vi försökt använda den svenska transkriberingen, men vid citat och dylikt kan den engelska 
transkriberingen användas.

9  Urie Bronfenbrenner (1917-2005) ryskfödd amerikansk utvecklingspsykolog.

10  De fem olika nivåerna är system på micro-, meso-, exo-, macro- och chrononivån.
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förstärka eller motverka detta genom de aktiviteter, miljöer och material 
som erbjuds (Björklid & Fischbein, 2012). I denna studie intresserar 
jag mig främst för de förutsättningar och ramar som inramar mikrosys-
temet. Det innebär inte att jag inte tillerkänner betydelsen av de andra 
nivåerna för inlärningen hos barnen, det är istället bara en begränsning 
jag tvingats göra i min studie av utrymmes och tidsskäl. 

Barn lär i samspel med andra

Jonsdottir (2007) beskriver att barn i sitt vardagliga samspel med jämn-
åriga lär sig grundläggande sociala färdigheter som att kommunicera 
och ta hänsyn till andras behov. Hon menar att barns kommunikativa 
färdigheter som att lyssna på andra, ge uttryck för egna önskemål och att 
utveckla empatisk handlingsförmåga utvecklas i interaktion och dialog 
med kamrater. Hon påtalar också att forskning visar att mellan två och 
fyra procent av barnen i förskolan inte väljs eller väljs bort i leken på 
grund av otillräcklig social kompetens. Sociala färdigheter definieras 
i dessa studier som barns förmåga till socialt samspel, kommunika-
tion, empatisk handlingskompetens och lekfärdighet. På så sätt sätter 
Jonsdottir fingret på viktiga kompetenser hos barnen för att de ska ges 
en möjlighet att ingå i större sociala kommunikativa sammanhang. På 
så sätt formuleras också ett viktigt uppdrag för förskolans pedagoger 
– förskolans pedagoger bör mera aktivt främja den sociala kommunika- 
tionen för att på så sätt uppnå ett av förskolans mål – att integrera barnen 
i större sociala sammanhang. I detta blir det därför viktigt att lokalisera 
platser och aktiviteter inom förskolan där social kommunikation kan 
främjas och tränas vilket utgör min studies huvudsakliga syfte. 

Social kompetens 

Jonsdottir (2007) för en diskussion om att social kompetens och empati 
utgör viktiga beståndsdelar gällande det som definieras som sociala fär-
digheter. Nedan följer därför en kort presentation av vad social kompe-
tens och empati kan tänkas innehålla. 
 Utifrån begreppet social kompetens kan Papes (2001) argumentation 
lyftas vari det hävdas att det egentligen inte går att svara på vad social 
kompetens är eftersom social kompetens varierar i olika kulturer och 
miljöer. Men en grundläggande princip är att det handlar om konsten att 
umgås med varandra. Kompetens uppfattas av de flesta som något posi-
tivt och anses vara en viktig del av människors identitet och självkänsla. 
Kompetens hänger i detta ofta samman med förväntningar. När vi ställer 
krav på ett barns kompetens inom olika områden försöker vi vanligtvis 



168

ta hänsyn till vad som är rimligt att förvänta sig utifrån barnets mognad 
och utveckling. Men kompetens är också ett resultat av en personlig 
insats och hur miljön anpassas för att var och en ska kunna utveckla 
sin potential så optimalt som bara möjligt. Vilka förutsättningar för att 
utveckla social kompetens finns då i förskolans miljö? Pape menar att 
om man medvetet utnyttjar olika situationer i barnens vardag kan för-
skolan bli en arena för bättre socialt lärande. Målet är att skapa en 
bra och utvecklande miljö byggd på trygga och goda relationer. En miljö 
där alla upplever att de lyckas genom samspel och interaktion bidrar 
genom sin funktion som tränande av den sociala kommunikationen till 
att den sociala kompetensen främjas. 

Empati

Empati brukar ibland med ett annat ord beskrivas som en förmåga till 
inkännande eller inlevelse, vilket i flera avseenden skiljer sig från med-
känsla. Empati handlar då om att uppfatta en annan människas känslo-
mässiga tillstånd och dela den upplevelsen genom kommunikation och 
reflektion. Empatisk kommunikation bidrar på så sätt till att den andre 
får en djupare förståelse av sig själv, sina känslor och sina reaktioner 
och på så sätt ökar sin självinsikt (Kinge, 2015). Utifrån denna beskriv-
ning kan det definitivt hävdas att förmågan till empati också utgör en 
viktig del i det som diskuteras utifrån begreppet social kommunikation.
 

Forskning om förskolans hall

I avhandlingen Rum, barn och pedagoger (Eriksson Bergström, 2013) 
beskrivs förhållanden mellan barn, pedagoger och den fysiska miljön i 
förskolan. Studien har fokuserat tre olika förskolors miljö och en liten 
del av studien behandlar specifikt hallen. Miljön i alla tre hallarna be-
skrivs som övervägande institutionell till sin karaktär. Inredningen ger 
ett uppenbart anonymt intryck och hallen beskrivs som ett mellanrum 
mellan hem och förskola samt mellan inne och ute. Barnen i studien 
vistas ofta i hallen under sina egna aktiviteter trots den till stora delar 
pedagogiskt oplanerade miljön. Pedagogerna vistas däremot inte sär-
skilt ofta där annat än vid av- och påklädning. 
 Förskolans språkstimulerande miljöer har också studerats utifrån ett 
specialpedagogiskt perspektiv (se bl.a. Wallinder & Sjöström, 2015). I 
dessa studier finns det en relativ samstämmighet i att barn gynnas av en 
god språkstimulerande miljö där förutsättningarna för samtal och samspel 
blir så goda som möjligt. I till exempel Wallinders och Sjöströms (2015) 
intervjuer av pedagoger i förskolan framkommer det att pedagogerna 
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anser att de vuxnas förhållningssätt är av stor betydelse för barns språk-
utveckling. Pedagogerna i studien anser vardagliga rutiner såsom blöj-
byten och påklädning som lika viktiga för språkutvecklingen som de 
planerade aktiviteterna. Det framkommer också i studien att pedago-
gerna menar att språket utvecklas mer gynnsamt hos barnen när peda-
gogerna använder sig av ett rikt språk. De observationer som gjordes i 
barngruppen visade dock att även om pedagogerna verkade medvetna 
om vilka situationer som var språkutvecklande så framgick det inte 
hur situationerna de facto blev språkutvecklande. På så sätt kunde det 
uttryckas att pedagogerna inte i tillräcklig grad reflekterade kring sin 
egen verksamhet för att nå insikter och upptäcka strategier vilka ansågs 
gynna språkutvecklingen. 
 Anna Nilsson (2012) har i en studie studerat tio pedagogers syn på 
hallen som en lärande miljö. I studiens enkätundersökning framkommer  
att de flesta pedagoger ser hallen som en mötesplats primärt mellan 
föräldrar och pedagoger. I hallen förekommer enligt studien sällan lek 
utan det är en plats primärt avsedd för av- och påklädning. I samband med 
av- och påklädning kan lärande inom språk och matematik ske genom 
att pedagogerna benämner olika företeelser såsom till exempel antal, 
placering och form samt ställer utmanande frågor. Studiens pedagoger 
nämner också turtagning och samspel som något som förekommer 
naturligt och på så sätt tränas i hallen. Att ge barnen möjlighet att träna 
sin motorik verkade också vara viktigt för pedagogerna i Nilssons (2012) 
studie.

 

Metod

Förskolan som min studie genomförts på är en kommunal förskola i  
Gävle kommun. På förskolan vistas regelbundet 82 barn mellan åldrarna 
1-5 år och 13 pedagoger har sin anställning inom verksamheten. För-
skolan är relativt nybyggd där barnen har alla sina ytterkläder i en lång-
smal gemensam hall med två separata ingångar in till två avdelningar, 
en på varje kortsida. Studiens övergripande syfte intresserar sig för 
detta rum. Ett rum som normalt benämns hall, men som också är så 
mycket mer. Det är en plats för transformering från att vara någons barn 
till att bli förskolebarn, det är en plats som signalerar en gräns mellan 
inne och ute, det är en plats för möten mellan föräldrar och pedagoger, 
men det är också en plats med oanade möjligheter för kommunikation. 
Studiens syfte blir på så sätt att försöka undersöka hallen som en plats 
för kommunikation. Utifrån detta övergripande syfte har jag formulerat 
två forskningsfrågor vilka jag söker svar på:
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• Hur gestaltar sig social kommunikation i förskolans hall?

•  Vilka förutsättningar finns för att utveckla den sociala 
  kommunikation som redan finns?

För att ta reda på detta har jag valt att göra observationer. Det finns en rad 
olika metoder för observation. På ett övergripande plan brukar man tala 
om deltagande och icke-deltagande observationer. Jag har valt att an-
vända mig av icke-deltagande observationer. I denna typ av observation 
står den som studerar verksamheten och aktiviteterna bredvid och  
observerar utan att själv delta i det som händer. Syftet med detta age-
rande är att påverka situationen så lite som bara möjligt. I den här typen 
av observation utgår man normalt från något specifikt som ska studeras 
(Bryman, 2012). I mitt fall är detta specifika social kommunikation i 
förskolans hall. 
 Studien genomfördes med hjälp av videoinspelning med hjälp av 
en iPad under tiden barn vistades i hallen. Inspelningarna jag sedan  
använde för min analys är gjorda på antingen förmiddagen eller efter-
middagen då jag upplevde hallen som särskilt mycket använd under 
dessa tider på dagen. Detta beror på hur många förskolor väljer att pla-
nera sin verksamhet under dagen där det är relativt vanligt att man går 
ut för olika aktiviteter eller lek på förmiddagen eller eftermiddagen. 
Även pedagoger förekommer i det inspelade materialet, men eftersom 
mitt fokus ligger i vad barnen gör och pratar om, så finns de bara med 
som en fond till det jag primärt intresserar mig för. 
 En observation kan vara strukturerad, med i förväg definierade kate- 
gorier som ska observeras, eller så är observationen ostrukturerad. Vid 
en ostrukturerad observation försöker man fånga så mycket som bara 
möjligt av de aktiviteter som pågår inom ett avgränsat fokus. En obser-
vation kan, oavsett om den är strukturerad eller ostrukturerad, ha låg 
eller hög grad av struktur och det är inte alltid möjligt att placera in 
studien i den ena eller andra kategorin (se t.ex. Löfdahl, Hjalmarsson 
& Franzén, 2014). Mina observationer var från början relativt ostruktu-
rerade men när jag analyserade det material jag fått fram observerade 
jag flera olika kategorier av social kommunikation som trädde fram i 
materialet. Dessa kategorier har jag använt som grund för det jag valt 
att diskutera i studiens genomgång av forskning men också för att kate-
gorisera det resultat jag fört fram och uppmärksammar.
 Att genomföra icke-deltagande observationer i en barngrupp var  
inte helt lätt eftersom barnen ofta var nyfikna och ville veta vad jag gjorde.  
De flesta barnen på den aktuella förskolan upplevde jag som vana vid 
iPad och vid att bli filmade. Detta gjorde att de inte i nämnvärd omfattning 
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verkade bli störda av mitt dokumenterande. Några barn ville gärna se 
det jag filmade så jag lät dem pröva att filma men efter ett tag var de nöjda 
och återgick till det de höll på med. Oftast kunde jag sitta ostört på en 
bänk i hallen med min iPad i knät medan barnen fanns runtomkring. 
Jag svarade såklart på barnens frågor men i övrigt försökte jag vara 
så osynlig som möjligt. Jag valde ett filma flera kortare sekvenser åt 
gången för att ha större möjlighet till att bearbeta materialet efteråt, vilket 
oftast skedde under samma dag. De sekvenser som jag tyckte verkade 
mest intressanta att analysera vidare transkriberades. I resultatet har jag 
valt ut några av dessa observationer som får representera olika situationer 
av social kommunikation som uppmärksammats utifrån min dokumen-
tation.

Forskningsetik

På den aktuella förskola finns det bara en stor gemensam hall, vilket 
innebär att förskolans alla 82 barn och de tretton anställda pedagogerna 
kan komma att vistas där någon gång under den tid jag observerar. Som 
en följd av detta valde jag att skriftligen informera alla vårdnadshavare 
och pedagoger om studiens syfte och bad om samtycke till att videofilma 
verksamheten i hallen. Alla deltagare i studien förblir anonyma, de 
namn som finns med i resultatet är fiktiva och jag har medvetet ändrat 
en del för att det inte ska gå att känna igen barn eller pedagoger i studien 
(Vetenskapsrådet, 2016). Jag frågade dessutom alltid de barn jag filmade 
om lov och berättade att jag ville se vad de gjorde i hallen. När jag filmade 
var jag uppmärksam på om något barn verkade obekväm i situationen 
och jag riktade då kameran åt ett annat håll. Utifrån denna försiktighets-
princip gällande barns och pedagogers identitet menar jag att studien 
uppfyller de krav vi kan ställa på forskning. Dessutom raderades samt-
liga filmer efter studiens avrapportering.

Gestaltandet av social kommunikation 

Miljön i förskolan och skolan skapas i stor utsträckning  
av den grupp av människor som är delaktiga, alltså av  
barn, lärare och föräldrar. Alla dessa människor är  
involverade i att skapa sin egen vardag, men är samtidigt 
en del i möten med andra. Möten som blir till samlärande 
situationer där människor lyfts fram, trivs och utvecklas 
(Williams, 2006 s. 14).
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Genom observationer vid ett flertal tillfällen i en förskolas hall har jag 
fått ta del av flera situationer där social kommunikation kommer till ut-
tryck. Det har till exempel förekommit samspel mellan barn och mellan 
barn och pedagog. Det har också förekommit olika former av empatiska 
handlingar, lek och framförallt verbal kommunikation i alla dess former.  
Nedan redovisas några exempel på uttryck för social kommunika-
tion vilka observerats genom filmad dokumentation i en förskolas hall.

Barn lär av varandra

Den första observationen är hämtad från förskolans yttre hall. Här finns 
vid tillfället för observationen sex femåringar, både pojkar och flickor. 
De är på väg ut och sätter på sig skor och vantar. Det är trångt i hallen, 
flera barn sitter på en bänk som står i mitten. Mitt i allt står en pojke och 
en flicka. Pojken hjälper flickan med att dra upp dragkedjan på overallen. 
När han gjort det frågar han: kan du hjälpa mig dra över? Han vill ha 
hjälp med att dra overallen över stöveln och sätta gummibanden under 
fötterna. Flickan nickar till svar och säger: jag ska prova. Hon lyckas 
ordna det vad det gäller den ena foten varefter hon säger: Nu vet du väl 
hur du kan göra så då kan du göra själv? Pojken försöker då med den 
andra foten och löser uppgiften utan hjälp.
 Williams (2001) beskriver i en artikel barns samlärande (på engelska 
benämns detta peer learning) och hur olika rutiner i förskolan påverkar 
möjligheterna för att detta ska kunna uppstå. I Williams teoretiska och 
empiriska arbete kring dessa frågor argumenteras det för att synen på 
lärande i förskolan generellt varit att lärande går i en riktning från den 
kompetenta vuxna till barnet. Inte förrän på senare tid har forskning 
allt mer fokuserat på interaktionen mellan barn och ändrat fokus gent-
emot barnet som en aktivt och kompetent individ. Förskolan med sin 
kamratkultur blir då utifrån detta synsätt en viktig mötesplats där barn 
möter andra barn med varierande upplevelser, intressen och kunskaper 
på ett vardagligt och naturligt sätt i lek och samspel under en längre tid. 
Rutiner så som måltider, samlingar och lek har ofta givna ramar där det 
är lättare för barn att interagera med varandra om de ges möjlighet till 
detta. Jag menar att hallen också kan vara en sådan mötesplats där barn 
interagerar med varandra i kommunikation och samspel och därigenom 
skapas ett samlärande som fungerar utvecklande på den sociala kom-
munikationen. Detta har uttryckts:

By creating a variety of situations where children  
can learn from each other in preschool, children  
could become aware that they themselves are  
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sources of knowledge and can learn various things  
in different situations from each other  
(Williams, 2001 sid nr. saknas).

Kommunikation mellan barn och pedagog

Sheridan och Pramling Samuelsson (2010) skriver:

(…) i den ideala förskoleverksamheten lever planerade 
lektioner, eller om det är mindre utmanande att kalla 
dem situationer, sida vid sida med att vardagen  
problematiseras och tas tillvara som lärandetillfälle.  
Vardagen erbjuder oanade möjligheter om man som  
lärare ser dem och har möjlighet att samspela med  
barnen kring dem (Sheridan & Pramling Samuelsson,  
2010 s. 33). 

I förskolor som uppvisar hög kvalitet sker därför mycket av den kom-
munikation som påverkar barnens lärande just i rutinsituationer som 
till exempel i hallen. I en av mina observationer framkommer kommu-
nikationen mellan barn och pedagoger på ett särskilt tydligt sätt. Det är 
fredag förmiddag. Alla barn på förskolan ska gå ut eftersom grupper av 
pedagoger planerar denna tid. Det innebär att cirka 60 barn ska passera 
samma hall under cirka 30 minuter.
 Jag placerar mig denna gång i den vänstra inre hallen för att fånga 
kommunikationen mellan de yngre barnen som har sina hyllor där. Åtta 
barn i åldern 3-4 år och tre pedagoger finns under denna observation i 
rummet. Pedagogerna är placerade i varsin ände, en ståendes vid hyllorna, 
en sittandes på en bänk i mitten och den tredje pedagogen sitter på golvet 
framför dörren som leder ut till den yttre hallen. Det pågår aktiviteter 
överallt. Några barn sitter bredvid varandra på golvet och småpratar 
samtidigt som de tar på sina overaller. Andra står runt den pedagog som 
sitter på bänken. Pedagogen småpratar med flera barn om vad de ska 
göra ute. Samtidigt hjälper hon en flicka som står framför henne med 
att knäppa flickans byxor.
 Pedagogen som sitter på golvet har tre barn i 3-årsåldern omkring 
sig. De har alla varsin hög med kläder framför sig som de hämtat från 
sina hyllor. Ett barn ställer sig framför pedagogen och pekar på sin jacka 
och säger: hjälp mig. Pedagogen sitter kvar på golvet och frågar lugnt: 
vad vill du att jag ska göra då? Flickan svarar: knäppa jackan. Varpå 
pedagogen svarar: du vill ha hjälp med att knäppa den? Då stoppar  
jag i dragkedjan så får du dra upp. 
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Ett annat barn kommer med sina stövlar. Hon har hört vad de pratar om 
och upprepar det pedagogen nyss sagt: ja, bara dra upp. Sen sträcker 
hon fram sina stövlar mot pedagogen. Pedagogen svarar: vad ville du ha 
hjälp med då? Varpå flickan uttrycker: jag kan inte sätta på mina stövlar. 
I stövlarna ligger ett par sockor vilket verkar vara anledningen till att 
flickan inte får på sig sina stövlar. Pedagogen uppmärksammar detta 
genom att säga: du måste kanske först sätta på dig sockorna och det kan 
du ju. Ett annat barn än flickan tar då snabbt upp en socka ur stöveln. 
Flickan protesterar med att säga: nej. Pedagogen säger då till barnet som 
ville hjälpa till: vet du det där är ju hennes grejer. Man måste fråga först 
om det är ok att man hjälper till. Flickan förstärker i detta sina känslor 
genom att till det andra barnet, men lika mycket till pedagogen säga: 
han får inte. Barnet som ville hjälpa till säger då till pedagogen, men 
också till flickan att: då får inte hon klä på mig och gömmer sina kläder 
bakom ryggen. Pedagogen blir efter detta upptagen med två andra 
barn som vill ha hjälp. Flickan sätter på sig sockorna själv och kan sedan 
också ta på sina stövlar utan hjälp av pedagogen.
 Ett stödjande förhållningssätt verkar råda hos bägge dessa pedagoger. 
Med hjälp av verbal kommunikation uppmuntrar de till egna initiativ 
hos barnen och genom att upprepa samt lägga till begrepp så utökar de 
kommunikationen. Man skulle kunna säga att de, kanske helt oreflek-
terat men automatiserat, använder sig av Vygotskijs tänkande om den 
proximala utvecklingszonen. Det skulle också kunna hävdas att båda 
dessa observationer är exemplifiering av ganska vardagliga situationer 
som av Williams och Sheridan beskrivs utifrån ett upplyftande av vikten 
av den kollektiva gemenskapens kraft för att utveckla barn:

Den kollektiva gemenskapen bidrar till att barn utvecklar, 
befäster och förändrar sina sociala relationer, och att de  
i olika situationer lär av varandra. Relationer mellan  
barn utgör på så vis en unik, självständig och utvecklings- 
mässig social kraft (…) samtidigt är det också viktigt  
att barn lär sig att använda sin förmåga på ett sätt som 
möjliggör samspel med resten av gruppen (Williams & 
Sheridan, 2011 s. 16).

Empati

Ett flertal forskare är eniga om att empatisk förmåga är att betrakta som 
en form av intelligens som finns nedärvd hos oss. Men även om denna 
egenskap finns från födseln så måste den tränas för att utvecklas. I för-
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skolan ges goda förutsättningar till att utveckla språket och leken och 
därmed också den empatiska förmågan. Att få tillgång till ett verbalt ut-
tryckssätt anses vara en god förutsättning för empati (se bl.a. Bäckhage, 
2013). Utifrån detta utvecklas en tanke om att om barn inte får tillräcklig  
uppmärksamhet för de beteenden eller handlingar som vi tycker är 
önskvärda så förstärks de inte vilket i längden leder till att dessa upp-
levda positiva beteenden och handlingar inte blir lika vanligt förekom-
mande. Barn utvecklar då inte i önskvärd omfattning sin omsorgs 
förmåga, medkänsla och empatiska handlingskraft (se t.ex. Öhman, 
2003).
 Nästa observation jag väljer att lyfta som en exemplifiering på hur 
empati tränas på förskolan är hämtad från en förmiddag i en av de inre 
hallarna på förskolan. Tre femåringar klär på sig för att gå ut. En tvååring 
får hjälp av en pedagog som sitter på golvet. De samtalar om vilka vantar 
som kan vara bra att ha. En femårig pojke kommer fram till pedagogen 
och visar upp sin ena hand och säger: kolla jag har en stick (vilket sägs 
med ledsen röst). Pedagogen vänder sig mot pojken och svarar i samma 
tonläge som pojken: Ja, vad har du fått den ifrån då? Pojken svarar: jag 
vet inte men det gör jätteont. Pedagogen bekräftar pojkens känslor med: 
Ja, det förstår jag. Det brukar kännas. Pojken går bort till sin hylla för 
att hämta sina vantar. Den yngre tvååringen vänder sig till pedagogen 
och frågar: har X (pojkens namn) fått en sticka? Detta barn ser märk-
bart bekymrad ut. Pedagogen svarar att så är fallet. Tvååringen vänder 
sig då bort mot femåringen och ropar hans namn ett flertal gånger. När 
tvååringen inte får någon respons vänder det sig istället mot pedagogen 
igen och pekar på sin hand och säger: titta här då. Pedagogen bekräftar 
barnet genom att fråga: vad har du där då? och tittar på den utsträcka 
handen. Samtidigt kommer femåringen förbi på vägen ut och säger till 
pedagogen: Min sticka känns ingenting nu, man kan inte känna någon-
ting i vanten. Tvååringen fortsätter samtidigt med att sträcka fram sitt 
ena finger framför ansiktet på pedagogen. Detta barn upprepar flera 
gånger: jag har ont i mitt finger, jag har ont, kolla. Pedagogen fortsätter 
med att sätta på pojkens kläder samtidigt som hon bekräftar: ja, du har 
ont i ditt finger.
 I exemplet ovan får bägge de inbegripna barnen möjlighet till att 
utveckla sin empatiska förmåga genom att samspela med en närvarande 
pedagog. Detta är också att betrakta som en viktig del av den sociala 
kommunikationen. Pedagogen bemöter de båda barnen med inlevelse 
och visar att hon uppfattar deras känslomässiga tillstånd när hon verbalt 
bekräftar genom att ge uttryck för: det brukar kännas och du har ont i 
ditt finger. 
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Social kommunikation i lek

Den sista observation som jag väljer att använda mig av för att exempli-
fiera hur social kommunikation tar sig uttryck på förskolan är hämtad 
från ännu en förmiddag i förskolans hall. Framför mig i den inre hallen  
finns tre grupperingar med femåringar. Till höger om mig är det två tjejer  
som småpratar om vilken mössa den ena av dem ska välja. Till vänster om 
mig sitter två killar på golvet. Dessa sätter på sig sina overaller. Längst 
bort i hallen är det fyra tjejer runt en bänk som leker att de är katter. 
Plötsligt börjar de två tjejerna till höger om mig leka sten, sax, påse. 
De skrattar och prövar om och om igen. Det går inte många sekunder 
av denna lek innan de övriga barnen i hallen uppmärksammar leken. 
Ganska snabbt blir alla tre grupperna involverade i varsin egen sten, 
sax, påse-lek. Jag fastnar med kameran på de två pojkarna till vänster 
om mig. Den ena pojken verkar ha lite svårt att förstå vad leken går ut 
på. Han visar sitt val innan den andre pojken hunnit klart. Den andra 
pojken observerar detta och föreslår: vi säger till tre ok? Varpå den 
andra pojken svarar: vad då? Detta eftersom han fortfarande inte verkar 
förstått vad leken går ut på. Den första pojken upprepar då: så här. Sten, 
sax, påse, ett, två, tre samtidigt som han visar med händerna hur man 
ska göra. Efter denna instruktion går det bättre och leken fortsätter en 
längre stund. Killarna skrattar glatt och ”bråkar” lite under humoris-
tiska former när den andre vinner.
 Utifrån detta exempel kan det hävdas att social kommunikation till 
stor del handlar om att kunna ”läsa av” det budskap som den andra parten 
sänder ut som försök till kommunikation, antingen verbalt eller med 
hjälp av gester. Den redovisade observationen fungerar väl som ett ex-
empel på hur social kommunikation gestaltas i lek. En av pojkarna hade 
lite svårt att förstå vad leken gick ut på vilket uppfattades av den andra 
pojken. På så sätt kan det sägas att den första pojken läser av situationen 
och korrigerar och visar hur leken går till för den andra pojken genom 
att han utnyttjar kommunikationsmöjligheterna som finns till buds – 
både de verbala och kroppsliga.  
 För att lek ska uppstå och utvecklas krävs sociala förutsättningar 
så som att barnen har förmågan att visa ömsesidig respekt, kan turas 
om att bestämma och kan visa samförstånd om vad som ska lekas och 
hur leken ska fortsätta. Barns samspel med jämnåriga utmärks av att de 
har likvärdiga erfarenheter. Barn befinner sig i en fas där de håller på 
att upptäcka och erövra nya kunskaper och kan på så sätt inspirera och 
glädjas med varandra på ett unikt sätt. Detta anses vara ett viktigt kom-
plement till barns samspel med vuxna (se bl.a. Jonsdottir, 2007). Detta 
kan också uttryckas på följande sätt:
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Språket gör att vi kan dela upplevelser och tankar med 
varandra. Språket är lätt att bära och något som vi har med 
oss överallt och alltid (Bruce & Riddersporre, 2012 s. 152).

Hallens betydelse för social kommunikation

Mitt syfte med studien var att ta reda på hur social kommunikation kan 
se ut i en förskolas hall. Jag ville också studera vilka förutsättningar det 
finns för att utveckla den sociala kommunikationen ytterligare. Genom 
observationer vid ett flertal tillfällen har jag fått ta del av flera situationer 
där social kommunikation förekommer. Det har förekommit samspel 
såväl mellan barn och mellan barn och pedagog. Likaså har jag kunnat 
observera exempel av empatiska handlingar, lek och framförallt kom-
munikation i olika former – både verbal och kroppslig. Det jag reflek-
terat över mest är den ”osynliga kommunikationen” mellan barn (både 
jämngamla och i olika åldrar), den som pedagogerna så ofta tycks missa 
i hallen. För att ta reda på hur pedagogerna tänker kring detta hade jag 
behövt göra intervjuer, samt kanske granska handlingsplaner och andra 
styrdokument för att få syn på hur ett resonemang förs kring denna typ av 
frågor. Min studie är genomförd på en förskola där hallens utformning 
ser relativt annorlunda ut jämfört med många andra förskolors hallar. 
I denna hall vistas många, ibland upp till 20-30 barn samtidigt. Hur detta 
faktum påverkar förutsättningarna för social kommunikation är en fråga  
jag bär med mig, men som får förbli obesvarad.  
 Utifrån genomgången jag gjort av tidigare forskning får vi konstatera  
att barn lär i samspel med andra. Det gäller bara för oss vuxna att upp-
märksamma när, var och hur detta lärande sker. Williams (2006) menar 
att genom att delta i och observera barns sociala handlingar kan man 
som pedagog upptäcka mönster av kommunikation och interaktion. Det 
blir sedan viktigt att som professionell pedagog reflektera över vad som 
är viktigt i olika situationer, till exempel vid samling eller måltiden. 
Detta för att på bättre sätt hitta strategier och metoder som på ett bättre 
sätt främjar barnens möjligheter till träning av den sociala kommunika-
tionen. 
 I mina observationer ser jag att möten mellan yngre och äldre barn 
sker naturligt i hallen. Jag tror också att möjligheterna till kommunika-
tion ökar i en stor, öppen hall som denna förskola har. Men stora öppna 
ytor innebär också fler barn och färre möjligheter till avskildhet och 
lugn och ro för de som behöver detta. Som alltid gäller det att ha en 
pedagogisk tanke med varför man gör de val man gör i sin verksamhet. 
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Med blicken i kameran och fokus på vad barnen egentligen gör (för-
utom den uppenbara uppgift de har att klä på eller av sig ytterkläder) ser 
jag ett naturligt, återkommande tillfälle till stimulans och utveckling av 
social kommunikation. 
 Barns förmåga till social kommunikation upplevs vara avgörande 
för deras framtida socialisering i samhället. Att kunna samspela med 
andra är en förutsättning för att kunna utöva ett reellt inflytande över sitt 
eget liv. I min studie upplevde jag att förskolan har stora möjligheter att 
främja utvecklingen av social kommunikation. Ett sätt är att medvetet 
använda hallen, och utifrån detta vill jag ge följande rekommendationer 
och reflektioner:

• Titta på vad som händer i hallen, se bortom de  
 självklara momenten med att ta på och av sig kläder 

•  Planera för en miljö där det finns möjlighet för barnen  
 att i lugn och ro kommunicera med varandra där  
 pedagogerna bör inta en stödjande roll

Som avslutande kommentar till min studie vill jag åter dela med mig av 
ett citat hämtat från Williams:

Miljön i förskolan och skolan skapas i stor utsträckning 
av den grupp av människor som är delaktiga, alltså av  
barn, lärare och föräldrar. Alla dessa människor är  
involverade i att skapa sin egen vardag, men är samtidigt 
en del i möten med andra. Möten som blir till samlärande 
situationer där människor lyfts fram, trivs och utvecklas 
(Williams, 2006 s. 14).
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Reflektionsfrågor i grupp eller enskilt

1. Hur uppfattar du/ni hallen som en möjlighet för träning  
av social kommunikation?

2. Vilka problem/utmaningar ser du/ni kring att träna social  
kommunikation mer aktivt samtidigt som man utför omvår-
dande sysslor som till exempel att hjälpa till vid av- och på-
klädning?

3. Hur tror du/ni att en bättre hall skulle se ut som mer främjar  
den sociala kommunikationen barnen emellan?

4. Vilken roll tror du/ni att förmågan till empati spelar för  
utvecklandet av social kommunikation?

5. I detta kapitel framkommer pedagogerna som relativt  
bekräftande i sin respons till barnen. Vilken är din/er uppfatt-
ning om pedagogers möjlighet till att vara så pass bekräftande 
som detta kapitlets exempel redogör för?
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