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Abstract 

 

This thesis is about preschool teachers' thoughts on verbal and nonverbal communication in 

assembly situations. The purpose of the study is to show how preschool teachers’ look at the 

relationship between verbal and non-verbal communication and how the relationship is 

expressed for children in assembly situations on the basis of pragmatic language development. 

The questions, which this paper is based on, are: What are preschool teachers’ interpretations 

regarding the use of non-verbal communication in assembly situations in preschool? What are 

preschool teachers’ interpretations regarding the use of verbal communication in assembly 

situations in preschool? The empirical material has been gathered through interviews with 

active preschool teachers’ and make, in combination with previous research and relevant 

literature on the subject, the basis for result and analysis in this study. The analysis has its 

starting point in the perspectives of Merleau-Ponty and the phenomenology. The result, that 

the empirical material shows, is that the non-verbal communication is used to enhance the 

verbal communication and that this accrue both consciously and unconsciously in assembly 

situations. 
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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete handlar om förskollärares tankar om verbal och icke-verbal 

kommunikation i samlingssituationer. Syftet med studien är att visa förskollärares upplevelser 

av förhållandet mellan verbal och icke-verbal kommunikation under samlingssituationer i 

relation till den pragmatiska aspekten av barns språkutveckling. Frågeställningarna som 

arbetet bygger på är: Hur ser förskollärares uppfattningar ut beträffande användandet av den 

icke- verbala kommunikationen i samlingssituationer på förskolan? Hur ser förskollärares 

uppfattningar ut beträffande användandet av verbal kommunikation i samlingssituationer på 

förskolan? Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer av verksamma 

förskollärare och utgör tillsammans med tidigare forskning samt relevant litteratur för ämnet 

grunden för resultatet och analysen. Analysen har sin utgångspunkt från Maurice Merleau-

Ponty utifrån fenomenologin. Studien visar att den icke-verbala kommunikationen används av 

pedagoger för att förstärka den verbala kommunikationen för barnen samt att detta sker både 

medvetet och omedvetet i samlingssituationer. 
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1. Inledning 

 

Icke-verbal kommunikation är en företeelse som vi alla kommer i kontakt med både medvetet 

och framförallt omedvetet. Alla människor är mer eller mindre verbalt aktiva men även det 

icke verbala språket är en viktig beståndsdel. Vi gör ständigt uttryck med kroppen i form av 

blickar, gester och tecken. När jag varit ute på förskolor i både studiesyfte och arbetssyfte har 

jag fått upp ögonen för hur mycket den icke verbala kommunikationen används, vid en 

samling används kroppen i form av gester och blickar medan tecken används vid sånger och 

berättande. Med andra ord som Rubinstein Reich (1996) uttrycker det, är samlingen ett 

språkstimulerande kommunikationstillfälle.   

 

Framförallt används den icke-verbala kommunikationen för att uttrycka känslor som är viktigt 

för välbefinnandet ”att på lämpligt sätt uttrycka sitt jag via kroppsspråket är väsentligt för vår 

sociala- och följaktligen även vår känslomässiga välmåga” (Asher, 2000, s.6). Asher (2000) 

uttrycker vidare att det icke-verbala språket är grundläggande och avgörande för vår ställning 

i livet. 

 

Alla har behovet av att uttrycka sig och den icke-verbala kommunikationen kan beskrivas som 

ett komplement till den verbala kommunikationen. Med språk avses vanligen tal-eller 

skriftspråk och på så vis hamnar det icke-verbala i skymundan (Svensson, 2009). I mångt och 

mycket värdesätts den verbala kommunikationen i högre grad igenom olika situationer än 

många andra kommunikativa färdigheter samt att skriftspråket även utgör en stor del av 

kunskap, vilket beskrivs så här:  
 

Skrivande är något som barn möter tidigt i livet och ses som en kommunikativ 

process. Människor är redan från födseln kommunicerande individer och inriktade mot 

att samspela med andra. Det talade språket som kommunikationsmedel i samspelet 

mellan föräldrarna, omgivningen och det lilla barnet, kan betraktas som begynnelsen 

till att erövra förmågan att bli en skrivande individ (Björklund, 2008, s. 16). 

 

Jag vill skriva om icke-verbal kommunikation för att jag finner det intressant att undersöka 

om pedagoger medvetet använder icke-verbal kommunikationen i samlingssituationer, dvs. 

betydelsen av den icke-verbala kommunikationen i förhållande till den verbala 

kommunikationen.  

 

Både verbalt språk och icke-verbal kommunikation är viktigt för förskollärarprofessionen 

eftersom läroplanen betonar att barnen skall utveckla olika språk- och kunskapsformer samt 

att förmågan att uttrycka sig är en viktig byggsten för utveckling. Språkets byggstenar är 

detsamma som språkets form och medvetenheten om formen är av betydelse för utveckling av 

språket (Svensson, 2009). Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, rev. 2010 framhäver att, ”språk 

och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling” (Skolverket, 

2010, s.7) samt att ”barn skall stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2010, s. 11). 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att visa förskollärares upplevelser av förhållandet mellan verbal och 

icke-verbal kommunikation under samlingssituationer i relation till den pragmatiska aspekten 

av barns språkutveckling. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur ser förskollärares uppfattningar ut beträffande användandet av icke-verbal 

kommunikation i samlingssituationer på förskolan? 

 

 Hur ser förskollärares uppfattningar ut beträffande användandet av verbal 

kommunikation i samlingssituationer på förskolan? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

Forskning om kroppsspråket är relativt ny och det är under det senaste århundradet som vi 

börjat få upp huvudet för våra icke-verbala kommunikationssystem (Asher, 2000). Studier om 

kroppsspråket kallas kinematik och lanserades av en forskare vid namn Birdwhistell samt som 

även blev populär genom Julius Fast. Kinematikens grund är att hjälpa till med att få fram en 

helhetsbild av människor (Cooper, 1995). 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

Det teoretiska perspektiv som har genomsyrat denna studie är det fenomenologiska med 

utgångspunkt från Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologi har sin utgångspunkt och insikt i 

fenomen som berör reflektion, intuition och konstitution och är läran om det som visar sig för 

medvetandet (Nationalencyklopedin, 2014a). Maurice Merleau-Ponty menar att kroppen är ett 

subjekt och från kroppen tas vårt medvetande form och grund. Det är med andra ord genom 

vår kropp som vi finns till och kommer i kontakt med saker och ting i livsvärlden. Vi pratar, 

känner och blir till med kroppen och det skapas en s.k. kroppskraft utefter vad som händer i 

skeenden mellan objekt och subjekt (Merleau-Ponty, 1997). 

 

Fenomenologin utgörs tillsammans av människan och världen och handlar om erfarenheter, 

meningsskapande samt upplevelser av det som skapas. Kroppen med alla sinnen är i ständig 

interaktion med världen vilket betyder att vi uttrycker oss med kroppen. Språket, det verbala, 

tar sin form genom kroppen i olika utrycksformer i icke-verbal kommunikation och grunden 

som helhet i fenomenologin bygger på språket, förspråkligt som verbalt och icke verbalt 

(Johansson, 2003). Miljön och världen där barnet och pedagogerna riktar sig mot är såväl 

både social och kulturell (Johansson & Samuelsson, 2006) samt att tanke och handling hör 

ihop där det alltid finns ett objekt som medvetet betraktar i form av essenser (Szklarski, 

2009). 

 

Anledningen till att jag valt det fenomenologiska perspektivet grundar sig i att det berör 

kroppen och dess olika uttryck vilket jag finner som användbart eftersom jag undersöker 

kroppsspråket. 

 

2.2 Styrdokument  

 

Läroplanen för förskolan betonar att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling genom att språk och identitetsutveckling oupplösligt skall hänga samman. 

Förskolan ska även medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

både utveckla det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 2010, s.7). Läroplanen för 

förskolan framhåller med andra ord ett förhållningssätt som handlar om att barnen ska få 
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stimulans och vägledning av vuxna och genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla 

nya kunskaper och insikter. ”Förhållningssättet förutsätter att olika språk- och 

kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet” (Skolverket, 2010, s.7).  

 

2.3 KASAM  

 

KASAM är en förkortning och står för, känsla av sammanhang. Begreppet består av 3 delar 

samt är av betydelsefull vikt för studien genom att vara en framgångsfaktor i form av fysiska 

resurser som förstärker förståelsen för språket. Den första delen handlar om upplevelser av att 

det som sker i och utanför individen är förutsägbart, begripligt och strukturerat, begriplighet. 

Den andra delen om att resurser finns tillgängliga, hanterbarhet. Den tredje delen om att 

livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i, meningsfullhet. Begreppet avser att 

beräkna samvariation mellan olika begrepp och inte ett orsakssamband, samt är en 

grundläggande del i vår personlighetsstruktur (Gassne, 2008).  

 

Under tiden som barn utvecklas spelar kroppsspråket en viktig roll, det är under den tiden som 

en relation skall byggas upp i form av samspel mellan människor. ”Kroppsspråket skall 

understryka det du gör och säger” (Asher, 2000, s. 92).  

 

 

2.4 Samling i förskolan 

 

Rubinstein Reich (1996) skriver att en samling är en socialiseringsprocess i vilken barnet blir 

en del av en gemenskap. En samling gör barn till en social aktör och involverad i en 

tolknings- och samspelsprocess med sig själv och även med andra där målet är att samordna, 

söka samordning och i dialog bli medveten om andra individer. En samling ställer krav på 

både barnens verbala och icke-verbala förmåga och är mycket komplex genom att alla regler 

inte är uppenbara. Den icke-verbala förmågan tillsammans med den verbala hjälper oss att 

veta om vi skall delta i ett samspel eller inte och framförallt om vi skall lyssna eller vara 

språkligt aktiva (Rubinstein Reich, 1996). Samlingen är i grund och botten till för att barnen 

skall bli bekräftade och bli sedda samtidigt som den bör ge barnen redskap som är mer 

betydelsefullt än den fria leken. Samtal är centralt i förskolans verksamhet, och för att alla 

skall komma till tals behövs ofta olika mötesformer i olika storlekar och omfattningar än bara 

en stor samling (Olofsson, 2010). 

 

2.4.1 Dockan som verktyg för språkutveckling 

 

För att iscensätta kroppsspråket i en samling på ett konkret vis är en docka ett alternativt 

verktyg att använda, det går att prata om dockan i form av hjälpmedel eller redskap vilket 
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grundar sig i användningen. Med redskap menas användningen utifrån ett behov och syfte där 

det didaktiska, vad, hur, varför finns med. Dockan utgör en handling och öppnar upp för 

kommunikativa erfarenheter och utveckling av sin egen kommunikation och samarbete som 

innefattar både den verbala och icke-verbala kommunikationen (Forsberg Ahlcrona, 2012). 

 

2.4.2 Språket, miljön och samspel 

 

Eneskär, B ,Johansson, J, Svensson, A-K (1990) skriver om Urie Bronfenbrenner, en 

amerikansk forskare som studerar samspelet mellan individ och miljön i barnets 

språkutveckling. Utvecklingen tar form genom resultat av samspel mellan barnet och miljön 

samt att erfarenheter växer fram genom samlingar som barnet kommer i kontakt med. 

Svensson m.fl. (1990) hävdar att det är fyra olika stadier i miljön som påverkar 

språkutvecklingen, vilket är makronivå, exonivå, mesonivå och mikronivå. Dessa delar berör i 

största drag förskolan och dess arbetssätt och det betonas att förskolepersonal har en stor 

påverkan för barnet samt deras vårdnadshavare. Barnen och dess vårdnadshavare tar till sig 

fler intryck än vad de vill visa, intryck i dessa fall som betecknas som icke-verbala. 

 

2.5 Språkförmåga och språkmedvetenhet 

 

Språkförmåga kallas barnets förmåga att tala, samtala, skriva, läsa och lyssna. Alla dessa 

grunder krävs för att kunna samtala med andra individer. Språkutveckling handlar om 

skeenden i språklig utveckling som utgörs i samspel med andra samt när samspelsförmågan 

ständigt vidareutvecklas. Med språklig medvetenhet menas förmågan att reflektera över det 

egna språket, att se på fler aspekter av språket än den rent innehållsmässiga. Att bli medveten 

om språket som används är en viktig del och byggsten för språkutvecklingen. De språkliga 

medvetenheterna är indelade i fem olika former och barn utvecklar en medvetenhet för alla de 

olika formerna. Dessa beskrivs här nedan för att skapa en förståelse och inblick i en 

bakomliggande aspekt för min studie där jag valt att utgå från den pragmatiska 

språkmedvetenheten (Svensson, 2009).  

 

Morfologisk medvetenhet - handlar om hur ord bildas och böjs genom olika kombinationer. 

Ordets inre struktur, dess form och hur de tillhör olika ordklasser (Svensson, 2009). 

 

Syntaktisk medvetenhet – handlar om hur ord kombineras till fraser och satser, en form av 

ett regelsystem som styr hur ord sammanfogas till meningar (Svensson, 2009). 

 

Semantisk medvetenhet – handlar om språkets betydelse i form av ord och meningar, 

reflektion över språkets betydelse och innehåll (Svensson, 2009). 

 

Fonologisk medvetenhet – fonemen kallas för språkljud och är de minsta språkljuden och 

beståndsdelarna i ord. Medvetenheten handlar om uttal och fonem i den meningen att fonem 

byts mot varandra och ord ändrar sin betydelse (Svensson, 2009). 
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Pragmatisk språkmedvetenhet - den medvetenhet som min studie baseras på. Pragmatik 

innebär regler och principer som styr över hur språket används och hur pedagoger uttrycker 

sig. Det studerar vad en talande menar och hur innehållet uppfattas av lyssnaren genom 

reflektion över språkets innehåll i form av aspekter av att formulera sig på bästa sätt till 

mottagarna. Medvetenheten studerar hur språket används i olika situationer (Svensson, 2009). 
 

2.6 Språket som kommunikationsmedel 

 

Kommunikation består av fyra grunder, den första är att kommunicera med någon och inte 

enbart till någon, den andra är att kommunikation är en handling och dess innehåll är 

information, den tredje är att kommunikation inte kan upprepas och den fjärde är att vi 

behöver tänka på hela budskapet som ges (Cooper, 1995). 

 

Med språk avses vanligen tal-eller skriftspråk, till mindre del även kroppsspråket. Språk 

hjälper oss att lösa problem och medverkar till vår identitetsutveckling (Svensson, 2009). Vi 

kommunicerar för att skapa mening, för att förstå andra och göra oss förstådda i 

meningsskapande sammanhang genom tal, skrift och icke-verbala uttryck. Beroende inom 

vilka ramar vi befinner oss i så skapas olika kunskaper. Språket är viktigt för att skapa sig en 

förståelse för omvärlden, med andra ord ses det som en socialiseringsprocess in i världen. 

Språkliga sammanhang, yttranden och uttrycksformer hör ihop med varandra i form av ett 

dialogiskt förhållande, där ny kunskap bygger på tidigare erfarenheter och meningsskapandet 

ständigt är i rörelse (Bjar, & Liberg, 2003). Språk ses även som en omtalad diskurs i samhället 

och har många funktioner, det uppfattas som en multimodalitet, vilket betyder att språkliga 

yttringar bör både medvetet och omedvetet vävas in i olika sammanhang i förskolans 

vardagshändelser genom att vara naturligt och samtidigt meningsfullt. Barn talar inte bara om 

vad de gör, deras tal och handlingar är delar av en och samma funktion (Björklund, 2008). Det 

betonas att: ”människan är i språket och blir till i språket” (Simeonsdotter Svensson, 2008, 

s.38).  

Språkliga kommunikationsmönster är betydelsefulla för att främja lärande och 

förutsätter att en meningsskapande kommunikation är medierad och sker via olika 

språkliga uttrycksformer. Ett meningsskapande på detta sätt inbegriper såväl verbala 

som icke verbala språk. Vi använder olika sätt att kommunicera i olika situationer. 

Likaså använder vi olika sinnen och olika redskap för att kommunicera (Skans, 2011, 

s.20). 

 

2.7 Icke-verbal kommunikation 

 

Icke-verbal kommunikation består av tre steg, det handlar om att avläsa, att utvärdera och 

behärska kroppssignalerna (Cooper, 1995). Kroppsspråk är de kroppsrörelser som människan 

använder förutom tal och skrift för att förmedla information där termen icke-verbal 

kommunikation också används för kommunikation med hjälp av bild, film eller diagram 

(Nationalencyklopedin, 2014b). Vi har alla ett territoriellt utrymme att förhålla oss mot vid 
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icke-verbal kommunikation som handlar om att vi har ett samband mellan våra känslor och 

relationer till andra individer. Dessa är den intima zonen som omfattar distanser upp till en 

halvmeter och är nära inpå oss, personliga zonen är avstånd upp till en meter och är vanligt 

vid samtal med vänner, umgängeszonen är mellan en och två meter bred, när vi sitter på 

arbetet vid ett skrivbord och offentliga zonen är avstånd upp till tre meter eller mer och är 

reserverad för främlingar (Cooper, 1995).  

 

Kroppsspråk behandlas inom tre olika forskningsområden – approximation, som handlar om 

hur vi placerar kroppen, indikatorer som handlar om föremål vi samlar kring oss och 

kinematik som handlar om studier av kroppsspråk (Cooper, 1995). Kroppsspråket är en 

företeelse som vi tar för given och mer än hälften av all kommunikation sker icke-verbalt 

genom kroppsspråket. Kunskaper om det icke-verbala är till hjälp för oss för att förstå och 

översätts som helhet och inte gest för gest då det med säkerhet inte går att tyda en enda 

kroppssignal utan att försöka se helheten. Alla människor har sitt eget kroppsspråk, men 

ögonen och dess kontakt är synnerligen ett av de avgörande elementen i kroppsspråket och 

avspeglar de grundläggande känslolägena: ilska, rädsla, avsky, lycka, förvåning och 

nedslagenhet. Även vårt sätt att använda händerna i kombination med talet är och förblir ett 

av kroppsspråkets mest uttrycksfulla drag och hjälper oss att formulera oss (Asher, 2000).  

 

Icke-verbal kommunikation beskrivs som rörelser som säger mer än ord med utgångspunkt i 

att vi förlitar oss mer och mer på kroppsspråket för att understryka och markera det vi säger. 

Utan kroppsspråket blir det verbala språket inte levande (Asher, 2000). Ett sätt för att öka 

förståelsen för det icke-verbala är att tänka på ett samtal, bortse från det icke-verbala och bara 

fokusera på det verbala. Ofta är kroppsspråket det vi minns och bär med oss av ett samtal och 

vi får uppfattningen av att det icke-verbala språket är oerhört genomgripande samt att vi även 

får fram att det understryker för oss att det är viktigare än det verbala språket (Asher, 2000). 

Som pedagog är det även viktigt att kunna avläsa och tolka olika miner och uttryck, samt att 

man själv måste vara medveten om sitt egna kroppsspråk, hur man uttrycker olika signaler. 

(Cooper, 1995). ”Kunskaper om och färdigheter i det icke-verbala språket bidrar till att göra 

varje möte med en annan människa till en spännande händelse” (Pease, 1999, s. 8) och vid 

kunskap blir du ”en medveten deltagare i en process som tidigare varit en undermedveten del 

av ditt beteende i hela ditt liv” (Cooper, 1995, s.7). 

 

Thuresson (2013) menar att barn använder kroppen, gestikulerar och placerar sig beroende på 

kommunikationssituationer som uppstår och vilka meningsskapanden de befinner sig i. En 

stor del av det tidiga språkliga lärandet sker i kommunikationer om bilder när barn 

tillsammans med närstående, pedagoger och kamrater kommunicerar genom verbala och icke-

verbala resurser. I detta resonemang poängterar Thuresson (2013, s.7) att ”det är viktigt att 

uppmärksamma yngre barns icke-verbala kommunikation för att förstå de yngre 

förskolebarnens samspel och meningsskapande”. Vidare i ett examensarbete av Ljunggren 

(2006) framkommer det att pedagoger använder kroppen som stöd till det verbala genom att 

berätta och visa genom gester, röstens olika lägen med minspel, händerna som gestikulerar 

samt positioner med kroppen. Likaså skriver Karlsson (2009) att pedagoger till viss del 

arbetar medvetet med sitt kroppsspråk för att tydliggöra den verbala kommunikationen samt 

för att framhäva budskap. Kroppen är ett kommunikativt redskap. Avståndet mellan barn och 

pedagog varierar, samlingar med sång och berättande förekommer ofta i form av rutin och 

preciserar kroppsspråket med gester, röst och ansiktsuttryck.   



 8 

 

3. Metodologisk ansats och val av metod 

 

Metoden som jag har använt mig av för att utföra denna studie är kvalitativa intervjuer. Denna 

typ av intervju används för att undersöka förhållningssätt. Jag har gjort en intervjuguide med 

öppna frågor som jag använt mig av där mitt mål var att studera och analysera intervjuer som 

jag sedan har sammanställt till ett resultat. Därefter har jag analyserat det insamlade materialet 

utifrån Merleau-Ponty. Anledningen till att jag använde en intervjuguide var att jag ville ha 

öppna frågor som inte skulle landa i en muntlig enkät.  

 

Metoden som används vid forskning är endast ett medel för att uppnå ett mål, alltså inte ett 

mål i sig. Metoderna är till för att underlätta resan till målet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2009).  

 

3.1 Val av metod 

 

En intervju utgör en kommunikation mellan människor som medvetet och omedvetet 

förmedlar kunskap, upplevelser, åsikter, erfarenheter och värderingar. ”Ordet intervju kan 

beteckna både en produkt och en process. Talet är en handling och citatet är ett objekt” 

(Jacobsen, 2008, s. 10). Tillvägagångssättet med kvalitativa intervjuer och användandet av en 

intervjuguide ger en viss säkerhet i resultaten till att kunna jämföras med varandra (Jacobsen, 

2008). 

 

Vid kvalitativa intervjuer används en internaliserad lista vilket innebär att lära sig frågorna 

utantill så att de finns med i ryggmärgen. Intervjuguiden bestäms efter syftet som skall vara 

klart innan frågorna görs. Därefter är följsamhet av intervjuaren A och O. En intervju är inte 

en process, utan alla intervjuer som görs för studien är en process i sin helhet. Jag har använt 

mig av inspelning vilket jag har sett som en fördel genom att jag återigen har kunnat lyssna på 

tonfall och återuppleva samtalet. Under intervjun koncentrerade jag mig på att lyssna på 

respondenten med ögonkontakt i största möjliga utsträckning och minnet från intervjuerna ses 

som en viktig ingrediens för fortsatt arbete av materialet eftersom inget kan ersätta ett intryck 

som ges mellan intervjuaren och respondenten. Intervjun var en del av en interaktions-och 

kommunikationsprocess där sammanfattningar inte gjordes under intervjun utan efteråt (Trost, 

2005). 

 

Syftet är avgörande för vilken sorts intervju som görs. Kvalitativa intervjuer öppnar upp till 

möjligheter för att hitta mönster, förstå och få insikt i en större förståelse för upplevelsen. 

Forskningsfrågorna har inte ställts direkt till informanterna och frågorna är öppna och även 

ostrukturerade, vilket inbjuder till en öppenhet för svaren och ger intressant information 

(Trost, 2005). Observation passade inte för mitt syfte eftersom det är respondenternas 

upplevelser som är av värde och inte mina observationer som intervjuare. Enkät var inte heller 

av värde för att jag ville ha möjlighet till att föra en dialog och att kunna ställa följdfrågor. 
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3.2 Etik 

 

Etiska hänsynstaganden inom metoden intervju och studien hamnar i att det först och främst 

behövs ett informationsbrev till en förskolechef om samtycke till att vara på en förskola inom 

dess område, därefter ett samtycke från var och enskild pedagog som medverkar samt 

information om vad som gäller vid en undersökning, vilket innefattar bl.a. samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Tydligheten om vad som 

gäller kring användandet av insamlat material är A och O. De fyra ovanstående principerna är 

de sk. grundprinciperna, alla dessa har egna regler som går under namnet individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Studien följer informationskravet som innebär att jag till informanterna ger sanningsenlig 

information kring mitt syfte, innehåll och hur all information kommer användas. Alla 

personuppgifter kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga, konfidentialitetskravet. 

Individskyddskravet innebär att deltagare skyddas från skada och kränkning. Allt material 

kommer att vara slutet och enbart användas till studien och sedan omedelbart tas bort. Studien 

omfattas även av fingerande namn och följer därmed nyttjandekravet. Deltagandet i studien är 

frivilligt, du som deltar har när som helst rätt att avbryta eller avsluta sitt deltagande utan att 

ange skäl för detta, samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning 

bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.5).  

 

3.3 Genomförande 

 

Jag kontaktade tidigt fyra förskolechefer och hörde mig för kring möjligheten till att få vara 

på dess område och utföra intervjuer med pedagoger, syftet för studien var i detta skeende inte 

klart, men området var färdigt. Anledningen till detta var för att på förhand kunna ligga steget 

före och börja fundera vidare samtidigt som jag visste att det fanns förskolor att vända sig till 

direkt vid start. Alla dessa förskolechefer ställde sig positivt inför studien, vilket resulterar i 

att jag har totalt intervjuat sex förskollärare, varav fyra har jag blivit tilldelad. Tanken bakom 

att låta mig bli tilldelad samt att få välja likaså med att intervjua sex stycken pedagoger 

grundar sig i att jag ville åt upplevelser och alla har vi olika upplevelser med oss, det 

intressanta hamnade i att jag ville ha en bredd att jämföra. Anledningen till att använda 

intervjuer är att jag ser att denna metod uppfyller mitt syfte som handlar om förskollärares 

upplevelser till förhållandet mellan verbal och icke-verbal kommunikationen samt för att få en 

ökad kunskap om vad respondenten uppfattar vara betydelsefullt och viktigt. Som intervjuare 

har jag varit förberedd med frågorna på intervjuguiden och har på så vis även ställt frågor 

kring det som respondenten lyft som var av värde. Under intervjun hade respondenten 

möjlighet till att ha frågorna framför sig som stöd, jag som intervjuare har även haft dessa till 

hands, men för att få en så god överblick som möjligt och inte fastna i texten har jag i största 

möjliga mån undvikt detta. 
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Inför varje intervju hade jag med mig samtyckesblanketter som respondenterna och jag som 

intervjuare skrev under, dels för att detta ställer krav på mig som utför studien och dels för att 

respondenterna skall veta vad jag förhåller mig till. Efter intervjuerna genomarbetade jag 

dessa i tur och ordning och skickade även ut ett mail till varje respondent eller förskolechef 

för området som medverkat där jag uttryckt min tacksamhet för medverkan i studien.  

 

3.4 Urval  

 

Valet av att kontakta dessa fyra olika förskolechefer i två olika kommuner var för att jag ville 

ha resultat från olika kommuner samt ifrån olika delar i kommunen. Studien bygger på sex 

förskollärare med olika åldrar och erfarenheter och baseras på deras uppfattningar om 

betydelsen mellan verbal och icke-verbal kommunikation. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet handlar om i vilken utsträckning fenomenet, syftet och frågeställningarna avses att 

undersökas i form av trovärdighet. Hög validitet existerar om rätt fenomen mäts. Reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet när olika resonemang förs fram. En undersökning kan uppfylla krav 

på reliabilitet utan att vara valid, men validitet kan inte existera utan reliabilitet. Således är 

reliabilitet beroende på hur företeelsen mäts och validitet är beroende på vad som mäts 

(Bjereld m.fl., 2009). 

 

Jag måste veta vad jag skall undersöka, validitet. Att detta sker på ett tillförlitligt sätt 

reliabilitet, vilket jag gjort genom att t.ex. respondenterna har fått tala till punkt samt att syftet 

och frågeställningen ständigt finns i åtanke vid uppsatsens olika skeenden. Jag har även spelat 

in intervjuerna för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

 

3.6 Metoddiskussion 

 

Mitt val av kvalitativa intervjuer med öppna frågor var rätt för min studie. Intervjuerna blev 

ett samtal som jag önskade med berättande och frågor. Jag intervjuade totalt sex förskollärare 

från fyra olika förskolor därav ökade perspektivet nämnvärt med om jag hade varit på en och 

samma förskola. Detta eftersom jag strävade efter olika upplevelser. Alla tycker vi olika och 

det finns många uppfattningar, men Jabobsen (2008) nämner att kvalitativa intervjuer kan 

med viss säkerhet jämföras när det gäller resultaten. I resultaten framkommer likheter, men 

även en del olikheter, framförallt när det gäller medvetenheten och omedvetenheten av 

användandet av icke-verbal kommunikation.  
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Innan min första intervju läste jag upp frågorna för en studiekamrat, dock inte för en verksam 

förskollärare men det gav mig ändå en uppfattning om frågorna var begripliga och hur de 

skulle läsas.  

 

Jag gav möjligheten till respondenterna att läsa frågorna innan, vilket några hade gjort och om 

de har påverkat svaren kan jag inte avgöra, en del frågor upplevdes som svåra att sätta ord på 

men en hel del tankar väcktes. Under intervjuerna satt vi i ett enskilt rum, i antingen ett bokat 

rum eller ett personalrum. Det öppnades även vissa dörrar av kollegor till respondenterna och 

kollegor satt i rummet intill och arbetade men detta är inget som jag märkt av som störande 

inför svaren. Jag spelade in alla intervjuer och såg det som en möjlighet till att citera rätt och 

kunna lyssna igenom flera gånger. 

 

Jag har inte märkbart fokuserat på aspekten icke-verbal kommunikation tidigare och såg det 

som en positiv förutsättning under intervjuerna för att få ut så mycket som möjligt. Studien 

bygger på alla intervjuerna där jag har valt att presentera alla svaren. Jag har även gjort urval 

av svaren till diskussionen för att få fram det som är relevant för min studies syfte och 

frågeställningar.  
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4 Resultat och analys 

 

Förskollärarna som medverkat i studien kommer inte att nämnas vid sina egna namn utan 

fingerat och som pedagog A, B, C, D, E och F.  

 

Kroppsspråket i allmänhet kopplat till förskolan är stort och för att smalna av studien valde 

jag att fokusera på samlingar och låta innebörden av icke-verbal kommunikation vara allt 

ifrån ögonkontakt till bilder. I resultaten presenteras svaren i fem olika kategorier.  

 

4.1 Resultat av intervjuerna 

 

Respondenterna är verksamma i Mellansverige och har olika åldrar samt olika lång 

arbetslivserfarenhet. Anledningen till att jag inte har valt att berätta om respondenternas ålder 

och verksamma år grundar sig i att jag har intervjuat flera respondenter på samma förskola 

och vill därför inte att det skall gå att genomskåda för kollegor vem som är vem eftersom min 

studie skall vara anonym. 

 

4.1.1 Innebörden av verbal och icke- verbal kommunikation för 

respondenterna 

 

Pedagog A menar att kommunikation är både verbal och icke-verbal i form av en blandning 

mellan tal, tecken som stöd, kroppsspråk och mimik. Det verbala handlar om att kommunicera 

i ord och det icke-verbala beskrivs som tysta tankar, ett utbyte av språk med ögonen där 

budskapen som förmedlas är tysta, dvs. människor delar en situation utan ord. ”Den tysta 

kommunikationen är svår att sätta ord på, men otroligt spännande och sker ständigt på 

automatik samtidigt som det både är medvetet och omedvetet” (Pedagog A). Både verbal och 

icke-verbal kommunikation används i större utsträckning än vad det reflekteras över.  

 

Pedagogerna B, C, D & F har lika meningar och hävdar att verbal kommunikation är ord och 

icke-verbal kommunikation är det vi säger med vår kropp, ansikte, gester, tecken som stöd 

och miner. Det är med den icke-verbala kommunikationen som vi visar vad vi vill förmedla.  

 

Pedagog E däremot menar att verbal kommunikation är ord och icke-verbal kommunikation 

är kroppsspråket genom att visa konkret vad vi menar. Icke-verbal kommunikation är till för 

barn som behöver ett extra språk, en s.k. djupare förståelse inför det verbala. ”De icke-verbala 

signalerna är en förstärkning inför det verbala språket” (Pedagog E). 
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4.1.2 Icke-verbal kommunikation i samlingen 

 

Pedagog A berättar att i samlingssituationer är barnen indelade i grupper och pedagogerna 

signalerar med kroppen, mimik och ögonen. Barnen förstår uttryck med kroppen bättre än 

enbart verbal kommunikation och det är stor skillnad när pedagogerna sitter med i samlingen 

gentemot att leda. Vid enbart deltagande sitter pedagogerna endast tysta och iakttar och 

uttrycker sig med kroppen, händer och ögonkontakt genom att tillrättavisa och visa. När de 

istället leder samlingen är de verbalt kommunikativa och fokus hamnar på att leda samlingen 

vilket resulterar i att kroppsspråket går på automatik.  

Pedagog B menar även att i en samlingssituation där pedagogerna endast medverkar har de 

inte barnens uppmärksamhet riktad mot sig på samma sätt utan visar med kroppen och 

förstärker det som ledaren säger vid samlingen, ”detta sker tyst och med gester” (Pedagog B). 

Däremot vid ledning av samlingen används kroppsspråket automatisk och omedvetet. I 

situationer där inte kroppspråket och miner räcker till för att förstärka används föremål och 

bilder för att tydliggöra.  

 

Pedagog C berättar till skillnad från övriga respondenter att samlingen sker runt ett bord i 

samband med frukten och gesterna som förekommer är bl.a. tummen upp, tummen ner och ett 

ögonbryn som signalerar vad som är rätt respektive fel, vilket visas i form av både positivt 

och negativt. Vid ledning av samlingen är pedagogerna fokuserade på ramsan eller sången och 

det icke-verbala används endast i form av ansiktsuttryck.  
 

Vid enbart deltagande vid samlingen bekräftas det att vi pedagoger ser barnen och vad 

de gör, vilket kan handla om att bekräfta osäkerhet, uppmuntra, visa att det går bra 

eller visa att det är fel riktning (Pedagog C).  

 

Pedagog D och E börjar med att utrycka sig att det sker mer användande av icke-verbal 

kommunikation än vad vi tror med miner och gester utan att man tänker. Båda respondenterna 

har lika meningar och menar att i samlingar förekommer icke-verbal kommunikation trots att 

det inte är planerat och att det är skillnad på den icke-verbala kommunikationen om du leder 

eller endast medverkar. Sitter du med har du lämnat över ansvaret över samlingen på ledaren 

och ansvarar för t.ex. frukt, är avslappnad och tillbakadragen i bakgrunden. När du leder har 

du ansvaret att utföra det som skall göras och det är viktigt att tänka på att kroppen visar 

samma sak som de verbala orden. Omedvetenheten för det icke-verbala är reflexmässigt och 

kompletterar den verbala kommunikationen.  

 

Pedagog F däremot fokuserar mer på samtalets funktion, vid en samlingssituation, ”verbal 

kommunikation används mer vid ledning av samlingen än om man enbart medverkar” 

(Pedagog F). Kombination mellan verbal, icke-verbal och tecken som stöd används ofta. ”När 

det inte är lämpligt att prata är icke-verbal kommunikation effektiv eftersom själva kontakten 

är det viktigaste i en kommunikation” (Pedagog F). Den verbala och icke-verbala 

kommunikationen är komplement till varandra och ett samtal börjar oftast med det icke-

verbala som vi sedan bekräftar med ord och kommunikationen startar. Pedagoger använder 

även icke-verbal kommunikation mellan sig genom att visa tecken med händerna och 
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mimiken tillsammans med ögonkontakten gör alla människor till varandra, ett samtal utan 

verbal-kommunikation blir inget samtal i förskolans verksamhet.  
 

I pedagogrollen sker mycket av det icke-verbala medvetet men även omedvetet vilket 

speglas i att barnen ofta tar del av pedagogernas kroppsspråk genom att imitera de 

rörelser som de fått förståelse för som t.ex. sätt dig ner osv. (Pedagog F).  

 

4.1.3 Betydelsen av verbal och icke-verbal kommunikation 

 

Pedagog A menar att språket ständigt används medvetet vilket betyder att icke-verbal 

kommunikation används i stor utsträckning. 

I förskolans vardagliga situationer arbetar vi pedagoger med förståelse för hela 

kroppen genom gester och det görs ingen skillnad mellan att använda verbal eller icke 

verbal kommunikation utan det finns en tanke bakom det verbala att ständigt höra ihop 

med det icke-verbala (Pedagog A).  

 

Dockor används ofta för att skapa inlevelse och för att förstärka, vilket kan handla om att 

konkret visa känslor som inte endast försvinner ut i luften. Verbal kommunikation är endast 

ord, och ord behöver kopplas ihop med en känsla, vilket landar i att bekräftelser som, jag ser 

dig, lyssnar på dig och jag tror på dig inte endast kan förmedlas i ord.  

 

Pedagog B berättar att medvetet och omedvetet användande av icke-verbal kommunikation 

hänger ihop, kompletterar och förstärker varandra genom hela verksamheten. Framförallt 

ögonkontakten för att få barnen med sig är ett sätt att prata utan att använda ord. Som pedagog 

säger vi barnen mycket genom hur vi ser på dem, visar vi att vi lyssnar eller vänder vi ryggen 

till? ”En viktig grund är att med sin kropp visa att jag ser dig, hör dig och framförallt lyssnar 

på dig!” (Pedagog B). Det verbala och icke -verbala språket är lika viktigt och du når inte 

fram med enbart det ena och blir inte heller förstådd.  
 

Pedagog C beskriver att verbal och icke-verbal kommunikation är ett komplement till 

varandra och av lika stor betydelse. ”En gest som gör att jag ser dig är mycket mer 

betydelsefullt än ett ord” (Pedagog C). Barnen läser av dig mer kring ditt kroppsspråk än vad 

de gör med det du säger, vilket i stressade situationer förmedlas mer till barnen än vad 

pedagogerna alla gånger vill veta. För att få en helhet i icke-verbal kommunikation 

tillsammans med den verbala är ett samspelt arbetslag av hög betydelse, vilket annars kan 

skapa feltolkningar hos pedagoger och barn. ”Vi pedagoger borde bli mer medvetna om vårt 

kroppsspråk och förstå vikten av vad vi förmedlar. Barnen gör inte vad du säger men vad du 

gör!” (Pedagog C).  
 

Pedagog D framför att den tysta, icke- verbala kommunikationen har större betydelse än den 

verbala men samtidigt är det även av betydelse att förklara det icke-verbala genom ord, det 

går t.ex. inte att vara sur eller visa att man är sur utan att förklara varför. Jämt och ständigt 

används kroppsspråket, men medvetenheten finns inte och som pedagog är det otroligt viktigt 

att försöka bli medveten om hur man använder den icke-verbala kommunikationen. En hel del 
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missförstånd sker genom att kroppen säger en sak samtidigt som innebörden av ord menar 

något annat. ”Det måste finnas en vilja av att se sig själv och komma till insikt” (Pedagog D).  
 

Pedagog E menar att det är viktigt att tänka på att använda den icke- verbala 

kommunikationen både omedvetet och medvetet. Verbal och icke-verbal kommunikation 

samarbetar och används som ett komplement till varandra med lika stor vikt. ”Icke-verbal 

kommunikation skulle dock kunna finnas med mer i tanken” (Pedagog E).  
 

Pedagog F tar upp att upplevelserna med icke-verbal kommunikation är ett naturligt arbetssätt 

och ett lugnt alternativ till det verbala. Ett samtal i förskolan utan det icke-verbala är inget 

levande samtal eftersom det icke-verbala även utvecklar förhållandet till närhet genom att 

kunna känna hur nära ett barn vill vara. Vissa barn behöver beröring och andra inte, de äldre 

barnen hjälper ofta de yngre barnen i samlingarna genom att lägga en arm runt dem och stötta 

vilket ses som en typ av kommunikation.  
 

Syftet i att förstå människors olika förutsättningar har gjorts genom att se en film med 

ljud samt utan ljud för att få en upplevelse av att veta hur de känns att inte höra och 

öka förståelsen för att alla inte kan höra. I denna situation blev förståelsen för det icke-

verbala uppmärksammad (Pedagog F). 

 

4.1.4 Syftet med icke-verbal kommunikation 

 

Syftet med icke-verbal kommunikation i sin helhet är att nå fram till barnen anser samtliga 

pedagoger. 

 

Pedagog A menar att tanken bakom det icke- verbala språket och syftet är att nå fram till alla 

när inte det verbala språket räcker till och lära sig att läsa av varandra i kroppsspråk. I allra 

högsta grad är den icke-verbala kommunikationen ett komplement till den verbala, dessa hör 

ihop och går hand i hand. Med barn används märkbart händerna och tecken som stöd, där 

famntag i händerna markerar och bildar en kommunikation. Upplägget för att nå fram är av 

högsta betydelse samt att fånga barnen för att skapa ett gynnsamt lärande. ”Det viktiga är inte 

att allt blir rätt utan att få fram ett budskap och ett syfte” (Pedagog A). Vid förklaringar 

används kroppsspråket på ett sätt som förhindrar att uttrycka sig med skarpa ord som upplevs 

som tjatiga och öppnar istället upp för en helhetsbild.  

 

Pedagog B berättar att syftet med icke-verbal kommunikation är att visa konkret vid 

tillsägning, fånga intresse, inspirera samt förtydliga och nå fram till barn som inte 

kommunicerar verbalt. Med barn som inte kan ett enda ord på svenska används bilder för att 

kommunicera.  

 

Pedagog C för fram att syftet med icke-verbal kommunikation är att tydliggöra för barn som 

inte har svenska som modersmål. Det verbala språket hos barnen är avgörande för mängden 

och utsträckningen av användningen av den icke- verbala kommunikationen.  
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Pedagog D och E utryckte sig likartat och när de berättade om syftet med att använda icke-

verbal kommunikation. Enligt dessa respondenter handlar det om att förstärka det verbala 

språket genom kroppen som ses som vårt redskap att förstärka med.  

 

Pedagog F menar att syftet med icke-verbal kommunikation är att vara tydlig och nå fram till 

barnen. Kroppsspråket står för 70 % av vårt språk och framförallt används det för att inte störa 

och framföra diskreta visningar. 

 

4.1.5 Barnens användande av icke-verbal kommunikation 

 

Pedagog A och B menar att barnen använder icke-verbal kommunikation i leken och uttrycker 

sig med ögonen. Genom att peka och visa samt visa genom kroppshållningen anses de visa i 

allra högsta grad vad de tycker och känner.  

 

Pedagog C menar vidare på att barnen ständigt använder icke-verbal kommunikation mot 

varandra genom blickar och tar ofta efter varandra och det kan vara genom att slå ett föremål i 

bordet och vifta med armarna. Snabbt läser de av varandra på olika sätt och främst sker det 

konkret i samlingssituationer. Hela ansiktet kan t.ex. även visa att det skulle kännas bra att 

sitta i knät ett tag och ta en stund att fundera på vad man vill göra.  

 

Pedagog D berättar att barnen använder icke-verbal kommunikation genom att de ser arga ut 

och himlar med ögonen när pedagogerna säger något som de inte uppskattar samt lägger 

armarna i kors för att markera. Däremot uttrycks det att barnen inte alltid är medvetna om 

vilka signaler de ger varandra.  

 

Pedagog E hävdar att barnen oftast använder icke-verbal kommunikation omedvetet och det 

handlar i grunden om en komplettering till mängden av deras verbala språk. ”När pedagoger 

inte förstår dem i lekens olika situationer och när pedagoger inte vet vad de menar används 

kroppen”.  

 

Pedagog F menar att barnen använder kroppsspråket, framförallt de yngsta som inte har det 

verbala språket, genom att visa med blickar, pekar och hämtar föremål för att visa. ”I allt 

barnen gör är kroppen med och det visas tydligast bland de yngsta barnen och är som ett 

alternativ till det verbala språket” (Pedagog F). 

 

4.2 Resultatsammanfattning 

 

Resultatet som det empiriska materialet visar är att de flesta förskollärare har liknande 

uppfattningar kring aspekten om vad verbal respektive icke-verbal kommunikation innebär, 

att dessa kompletterar varandra och att båda sorter av kommunikation behövs. Icke-verbal 

kommunikation handlar om tyst kommunikation genom kroppen, mimik samt ögonen och 

används för att förstärka den verbala kommunikationen och sker både medvetet och 

omedvetet. Det är viktigt att kroppen med alla uttryck betonar samma företeelser som det 
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verbala i samlingssituationer. Vikten av att en gest är mer värdefullt än ett ord markeras även 

märkbart.   

 

I samlingssituationer används kroppsspråket på olika sätt beroende på om pedagogerna leder 

eller endast medverkar. Vid ledning av samlingen är respondenterna kommunikativa och 

kroppsspråket sker omedvetet och automatiskt tillsammans med den verbala 

kommunikationen. Däremot vid enbart deltagande är det den icke-verbala kommunikationen 

som medvetet används övergripande genom att visa iakttagelser och uttryck med kroppen.  

 

Omedvetenheten för det icke-verbala som pedagog och att även barn använder icke-verbal 

kommunikation i samlingssituationer med utgångspunkt från sin kropp framkommer. Icke-

verbal kommunikation och dess hjälpmedel i form av kroppen, bilder och tecken är ett 

konkret arbetssätt och genom att samtidigt benämna verbalt som pedagog vad man själv eller 

barnen gör och känner bildas en helhet mellan både den verbala och icke-verbala 

kommunikationen.  

 

Tanken bakom den icke-verbala kommunikationen samt syftet är att nå fram till alla barn när 

inte det verbala språket räcker till, lära sig att läsa av varandra i kroppsspråk, fånga intresse, 

inspirera, tydliggöra och förstärka. Som pedagog blir den icke-verbala kommunikationen ett 

sätt att konkretisera språkets betydelse för barnen genom att visa att båda sorter av 

kommunikation hör ihop. Medvetenheten för den icke-verbala kommunikationen samt 

insikten i värdet av betydelsen är en viktig grund eftersom barnen tolkar pedagogerna i högre 

grad än pedagogerna alla gånger är medvetna om. 
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5. Diskussion 

 

Syftet med studien är att visa förskollärares upplevelser av förhållandet mellan verbal och 

icke-verbal kommunikation under samlingssituationer i relation till den pragmatiska aspekten 

av barns språkutveckling. 

 

 Hur ser förskollärares uppfattningar ut beträffande användandet av icke-verbal 

kommunikation i samlingssituationer på förskolan? 

 

 Hur ser förskollärares uppfattningar ut beträffande användandet av verbal 

kommunikation i samlingssituationer på förskolan? 

 

Diskussionen utgår ifrån ett fenomenologiskt synsätt, där jag tolkar och analyserar 

pedagogernas uttalanden genom hur världen framträder. Meningen handlar om hur 

erfarenheter framträder för oss där den levda kroppen är det sätt vi erfarar och tar oss an 

världen. Ett subjekt har alltid erfarenheten och utbytet sker sedan i förhållande till något 

subjekt eller objekt i form av en växelverkan (Johansson, 2003). Den pragmatiska 

språkmedveten ligger även till grund och analyseras utifrån på vilket sätt pedagogerna 

uttrycker sig i samlingssituationer, vilket är en viktig beståndsdel i icke-verbal 

kommunikation. 

 

5.1 Icke-verbal kommunikation i samlingen 

 

I resultatet framkommer det att respondenterna arbetar både medvetet och omedvetet med den 

icke-verbala kommunikationen i samlingen samt att en samling innebär både verbal och icke-

verbal kommunikation och som Rubinstein Reich (1996) menar är samlingen ett möte, en 

social interaktion där barnen är en social aktör som blir involverad i en tolknings- och 

samspelsprocess med sig själv och med andra. Respondenterna menar sedan vidare att det 

även är skillnad på kroppsspråket om de leder eller endast medverkar i samlingar. Om de 

leder är de mer verbalt kommunikativa och vid deltagande används mer gester, ögonkontakt, 

mimik, händer för att signalera för att nå fram till barnen. Med utgångspunkt i kroppen 

synliggörs i samlingar kraften som uppstår mellan oss människor och sättet som vi erövrar 

kunskap enligt fenomenologin. Merleau-Ponty (1997) menar att människor är subjekt och i en 

samling handlar det om vår kontakt till föremål som är objekt. Asher (2000) menar att 

kunskaper om det icke-verbala är till hjälp för oss för att förstå, vilket även respondenterna 

hävdar när de menar på att det är viktigt att själv komma till insikt om sitt kroppsspråk. Denna 

mening understryker omedvetet vikten för den icke-verbala kommunikationen.  

 

Olofsson (2010) tar upp vikten av att bli bekräftad i en samling, vilket respondenterna framför 

som ett leende som bekräftar att de ser barnen är mer betydelsefullt än ett bekräftande ord. 

Respondenterna menar att när ord inte räcker till för att uttrycka sig är kroppsspråket 
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användbart. Vidare hävdar respondenterna att ett samtal utan bekräftelser och kroppsspråk 

inte blir något samtal, ett samtal kräver kroppsspråk för att inte enbart bestå av tomma ord och 

handlar även om en närhet till varandra. Detta förklarar Cooper (2005) när han skriver att vi 

alla har ett territoriellt utrymme som synliggör sambandet mellan känslor och relationer till 

andra individer. Med anknytning till närheten och respondentera samt litteraturen kopplar jag 

kroppsspråket som handlar om hur nära varandra vi sitter i samlingen eller om jag lägger en 

hand på din rygg för att visa att det går bra eller bara håller i en annan människas hand. Vidare 

i en sådan situation skapas även en tillit. Rubinstein Reich (1996) menar att en samling är en 

komplex interaktiv företeelse som ställer krav hos deltagarna på förmågan kring vilka 

språkliga uttryck som skall användas, verbala eller icke-verbala uttryck. Alla regler i en 

samling är inte uppenbara (Rubinstein Reich, 1996). Vid en tillbakablick på respondenternas 

svar angående i vilka sammanhang den icke-verbala kommunikationen används så beskrivs 

det som den tysta kommunikationen i samlingen som skall förstärka och samtidigt inte störa. 

Min slutsats kring den användningen betyder att respondenterna mer eller mindre har reglerna 

för den icke-verbala kommunikationen i samlingen klara för sig. De har klart för sig att tyst 

tillrättavisa eller uppmuntra för att inte störa varandra i ledarrollen, vilket jag i sin tur således 

skulle beskriva som ett förhållningssätt som finns mellan mina respondenter som tyder på en 

pragmatisk språkmedvetenhet. Att genom icke-verbal kommunikation klargöra regler och den 

ordning som skall råda skapas enligt Merleau-Ponty (1997) sambandet mellan subjekt 

samtidigt som innehållet uppfattas av lyssnaren som Svensson (2009) uttrycker. 

 

I resultaten utrycker alla respondenterna att kroppen är ett redskap i samlingen, kroppen med 

alla sinnen är i ständig interaktion vilket betyder att vi uttrycker oss med kroppen. Människan 

är en hel kropp som tankar och ord är knutna till (Johansson, 2003). En av respondenterna 

nämner här ett användbart redskap, dockan och dess möjlighet. Forsberg Ahlcrona (2012) tar 

upp att dockan öppnar upp för kommunikativa erfarenheter och utveckling av sin egen 

kommunikation. Jag skulle beskriva det som att dockan öppnar upp för att ytterligare utanför 

kroppen som Asher (2000) menar avspegla de grundläggande känslolägena: ilska, rädsla, 

avsky, lycka, förvåning och nedslagenhet. Min slutsats är att dessa känslolägen är en viktig 

grund i icke-verbal kommunikation för vårt välbefinnande, vi är i behov av att komma till i 

olika uttryck. 

 

Pragmatisk språkmedvetenhet i min studie baseras på hur språket används på olika sätt i 

samlingssituationer och kopplas till resultaten genom reflektionen över språkets innehåll i 

form av aspekter samt förmågan till att formulera sig på bästa sätt till mottagarna. 

Respondenterna beskriver att icke-verbal kommunikation handlar om ett utbyte av språk och 

tankar med ögonen under tystnad där budskapen som förmedlas är tysta. Människor delar en 

situation utan ord på ett diskret vis som är effektivt när det gäller att visa saker och ting 

eftersom själva kontakten är det som är viktigast i en kommunikation. Vidare är även icke-

verbal kommunikation en förmåga att klara av att skapa relationer, vilket studien visar på att 

både pedagoger och barn arbetar efter och Svensson (2009) beskriver det sambandet som, 

pragmatik är att få en uppfattning av vad den talande menar. Min tolkning beträffande av bl.a. 

dockan som redskap och pedagogernas förmåga till att veta vilka regler av icke-verbal 

kommunikation som skall råda i en samling med grund i att skapa en god upplevelse för 

barnen, i största möjliga mån handlar om pragmatisk språkmedvetenhet. Pedagogerna nämner 

att de själva måste komma till insikt i användningen av icke-verbal kommunikation. En 

granskning av sig själv och insikt i det resonemanget är starten för processen att utveckla 
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pragmatik. Det är viktigt att själv som pedagog bli medveten innan processen fortsätter till 

barnen. 

 

 

5.2 Betydelsen och syftet av verbal och icke-verbal 
kommunikation 

 

Cooper (2005) betonar att icke-verbal kommunikation består av tre steg, det handlar om att 

avläsa, att utvärdera och behärska kroppssignalerna. I resultatet framhäver respondenterna 

vikten av att verbal och icke-verbal kommunikation går hand i hand där kropp och ord måste 

vara entydiga för att inga missförstånd skall ske. Det handlar om att börja i - och med sig själv 

som pedagog och bli medveten om hur vi själva agerar först och därefter gå vidare till 

varandra och som Cooper (2005) menar är budskapet det viktiga som vi behöver reflektera 

över i en kommunikation. Vid en sammanställning av raderna ovan och en koppling till 

KASAM finner jag en likhet. KASAM innefattar upplevelser av att det som sker i och utanför 

individen är förutsägbart och strukturerat, begriplighet, resurser finns tillgängliga, 

hanterbarhet och att investera sitt engagemang i, meningsfullhet (Gassne, 2008). Jag vill med 

dessa rader betona vikten som pedagog av ett entusiastiskt deltagande i kommunikationer för 

att motverka att kropp och ord uttrycker olika. Respondenterna menar att icke-verbal 

kommunikation förstärker - begripligt, fångar intresse – hanterar och även att barnen gör det 

du gör och inte det du säger – meningsfullhet. Med koppling av KASAM mot studiens syfte, 

finner jag att den icke-verbala kommunikationen ligger till grund för att göra verksamheten- 

framförallt samlingssituationerna meningsfulla kring icke-verbal kommunikation genom att 

vara begripliga. Barnen visar det som Merleau-Ponty (1997) beskriver att kroppen är ett 

subjekt där medvetandet tar sin form och grund när de tar till sig ny kunskap och själva 

använder den i form av kroppsspråk. Med bakgrund mot detta drar jag parallellen till 

pragmatisk språkmedvetenhet, min slutsats är att KASAM och pragmatisk språkmedvetenhet 

går hand i hand, upplever barnen att verksamheten är begriplig så har pedagogerna använt 

språket på ett sätt som är meningsfullt och rätt för den situationen. 

 

Bjar & Liberg (2003)  menar att språket är viktigt för att skapa sig en förståelse för 

omvärlden, med andra ord bidrar språket till en socialiseringsprocess in i världen. Vi 

kommunicerar för att skapa mening, för att förstå andra och göra oss förstådda i 

meningsskapande sammanhang. Alla pedagoger av den här studien hävdar enligt resultatet att 

både verbal och icke-verbal kommunikation kompletterar och förstärker varandra, båda 

delarna är av betydelse. Respondenterna pekar på att det inte görs någon skillnad mellan vad 

som används utan det skall finnas både verbal och icke-verbal kommunikation i 

verksamhetens delar. När respondenterna arbetar medvetet med icke-verbal kommunikation 

betonar de att det är en känsla som skall förmedlas och att det bildas ett samband. Detta tar 

Szklarski (2009) upp: tanke och handling hör ihop och det finns alltid ett objekt som 

medvetandet betraktar i form av essenser. Johansson (2003) nämner att det verbala språket tar 

form genom kroppen i olika uttrycksformer i icke-verbal kommunikation och vid en koppling 

av ovanstående till betydelsen av språk får vi fram att språket har sin grund i kroppen. Enligt 

Svensson (2009) beskrivs pragmatik och dess aspekt i form av att språket styrs efter principer 

och respondenterna beskriver vikten av att vara entydig med ord och signaler eftersom språket 
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har sin utgångspunkt i kroppen och med bakgrund mot detta drar jag slutsatsen om att 

respondenterna även här visar att de arbetar enligt pragmatisk språkutveckling genom att de 

vet hur de skall utrycka sig i samlingssituationer för att undvika tvetydighet. 

 

Svensson m.fl. (1990) med utgångspunkt i Merleau-Ponty (1997) tar upp aspekten om vad vi 

ser och hur vi ser på saker och ting och menar att förskolepersonal har en stor inverkan på 

barnet samt deras vårdnadshavare. Både barnen och vårdnadshavarna tar till sig många fler 

intryck än vad de vill visa, intryck i dessa fall som betraktas som icke-verbala. Detta fenomen 

nämns i resultatet av en respondent kring stressade situationer och som pedagog vill de inte 

alltid veta vad deras kroppspråk förmedlar till omvärlden. Som pedagog är det viktigt att 

kunna avläsa varandra och tolka olika miner och uttryck och att själv vara medveten om sitt 

egna kroppsspråk. Cooper (2005) understryker vikten av förmågan att visa sina signaler. 

Respondenterna i den här studien uttrycker även att det icke-verbala bör användas mer än vad 

de gör och vid kroppsspråket som vi ständigt kommer i kontakt med och som Merleau-Ponty 

(1997) utgår från så ser vi hur viktig betydelsen av kroppskraften är utefter vad som händer i 

skeenden mellan objekt och subjekt. Mot bakgrund av detta drar jag slutsatsen att klimatet 

som råder mellan alla aktörer i förskolan är av stor betydelse för att få en fungerande 

verksamhet med goda förhållanden. 

 

Svensson m.fl. (1990) tar upp att den icke-verbala kommunikationen tar form genom samspel 

mellan barnet och miljön samt att erfarenheter växer fram genom aktiviteter som barnet 

kommer i kontakt med. Svensson m.fl. (1990) nämner även att olika miljöer berikar och med 

den utgångspunkten framgår det i resultatet att en respondent arbetat tillsammans med barnen 

för att skapa förståelse för att alla människor inte kan höra vilket resulterade i att 

kroppsspråket och dess innebörd belystes ordentligt. Asher (2000) menar att vi förlitar oss 

mer och mer på kroppsspråket för att understryka och markera det vi säger, därför att utan 

kroppsspråket blir det verbala språket till en monolog. Mot bakgrund av detta drar jag 

slutsatsen att uppfattningen som pedagog för det icke-verbala faktiskt är oerhört 

genomgripande i förskolans verksamhet och att vi även får fram att det understryker för oss 

att det är viktigare än det verbala språket. 

 

5.3 Styrdokument 

 

Läroplanen för förskolan betonar bl.a. att barnen genom språket:  

 
Ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter 

att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en 

helhet (Skolverket, 2010, s.7).  

 

Enligt läroplanen skall olika språk tillsammans bilda en helhet. Detta är något som 

respondenterna i min studie framhäver märkbart. I resultaten framgår det tydligt att för dem är 

syftet med icke-verbal kommunikation att nå fram till alla barn. Ord benämns och kroppen 

och bilder visar konkret kompletteringar till det verbala språket. Vid arbete med olika språk 

och kunskapsformer sker språkanvändningen på olika sätt och den pragmatiska 
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språkmedvetenheten stimuleras ihop med de andra medvetenheterna. Vidare säger läroplanen 

för förskolan att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling 

genom att språk och identitetsutveckling hänger oupplösligt samman.  Respondenterna 

nämner här att barnen tar efter och tar till sig genom imitation för saker och ting som de fått 

förståelse för, vilket Merleau-Ponty (1997) beskriver som att känna med kroppen när 

kunskapen finns. När barn har tagit till sig kunskap och har förmågan att känna av när de skall 

börja använda den för sin egen utveckling skulle jag beskriva det som meningsfullt. 

”Förskolan ska även medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2010, s.7). Ur 

intervjuerna framkommer det att i samlingar samt för övrigt i förskolans verksamhet sker 

upprepningar av svenska ord samtidigt som förståelser skapas genom uttryck med kroppen.  

 

5.4 Sammanfattning av diskussionen 

 

Tidigare studier visar att, som stöd till det verbala språket används kroppen genom att berätta 

och visa gester, röstens olika lägen med minspel och händer som gestikulerar (Ljunggren, 

2006). Tillsammans med ord är kroppen ett kommunikativt redskap där avståndet mellan barn 

och pedagog varierar (Karlsson, 2009). Barnen själva använder kroppen olika mycket genom 

gester och placeringar beroende på de kommunikationssituationer som uppstår samt vilka 

meningsskapanden de befinner sig i (Thuresson, 2013). Vid jämförelse av detta mot min 

studie finner jag att mångt och mycket stämmer överens. I min studie framgår det att kroppen 

ständigt används i verksamheten för att underlätta förståelsen och att en kommunikation 

handlar om mer än ett samtal t.ex. närheten till varandra där kroppsspråket utgör grunden för 

en fungerande kommunikation. Likaså att barnen använder kroppsspråket i olika utsträckning 

beroende på vad de har för insikt och i vilken situation de befinner sig i. Detta benämner 

Rubinstein Reich (1996) som att den icke-verbala förmågan tillsammans med den verbala är 

till hjälp för oss att veta om vi skall delta i ett samspel eller inte och framförallt om vi skall 

lyssna eller vara språkligt aktiva vilket även har att göra med fenomen som Merleau-Ponty 

(1997) beskriver genom att vi erfarar med kroppen i livsvärlden för vårt eget medvetande. 

 

Avslutningsvis vill jag framhäva dessa citat, ”kunskaper om och färdigheter i det icke-verbala 

språket bidrar till att göra varje möte med en annan människa till en spännande händelse” 

(Pease, 1999, s.8) och vid kunskap om icke-verbal kommunikation blir du ”en medveten 

deltagare i en process som är en del av ditt beteende i hela ditt liv” (Cooper, 1995, s.7). Min 

slutsats av detta är att användningen av icke-verbal kommunikation mestadels sker omedvetet 

och genom att komma till insikt och bli medvetenen av användningen blir dessa citat en 

självklarhet. Om vi medvetet börjar reflektera över språket kommer vi att få ett annat synsätt 

och inleda många spännande möten med människor. Även den pragmatiska aspekten för 

medvetenheten kommer att bli självklar, är arbetet med icke-verbal kommunikation naturligt 

och genomtänkt för pedagogerna landar det i en utveckling inom den pragmatiska 

språkmedvetenheten eftersom de går hand i hand.  
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6. Avslutning 

 

Syftet med denna studie var att visa hur förskollärare ser på förhållandet mellan icke-verbal 

och verbal kommunikation och hur förhållandet kommer till uttryck i samlingssituationer med 

utgångspunkt i en pragmatisk språkutveckling. Jag har uppnått mitt syfte och fått svar på mina 

frågeställningar. Det har framkommit i studien att verbal och icke-verbal kommunikation ses 

som ett komplement till varandra och att pedagogerna arbetar med icke-verbal 

kommunikation med kroppen som grundar sig i fenomenologin bl.a. genom att prata, känna 

och bli till med kroppen. Det skapas en s.k. kroppskraft utefter vad som händer i skeenden 

mellan objekt och subjekt (Merleau-Ponty, 1997). Kroppsspråket används för att läsa av 

känslor och för att förstärka budskap om det verbala språket samt att en stor del av den icke-

verbala kommunikationen sker omedvetet. Studien visar på att arbetet med språk grundar sig i 

en pragmatisk språkmedvetenhet eftersom pedagogerna har ett syfte med hur språket används 

i samlingssituationer, vilket är en viktig del i arbete med icke-verbal kommunikation för att 

kunna ge barnen intryck. 

 

Med icke-verbal kommunikation fångas barnen och slutsatsen som jag kan dra av detta är att 

den icke-verbala kommunikationen har betydelse för budskapen som förmedlas, dock i större 

utsträckning än vad pedagogerna reflekterar över eftersom deras användande mestadels sker 

omedvetet. Eftersom kroppen är en utgångspunkt och har en betydelsefull mening för den 

icke-verbala kommunikationen är det av värde att komma till insikt om användandet.  

 

Om jag skulle göra om studien skulle jag utföra observationer för att kunna se med egna ögon 

som komplettering till intervjuerna, framförallt i observationerna kunna se om kropp och ord 

säger samma sak eller om de motsäger varandra. Jag skulle även prova att göra studien på 

samma sätt fast utan att skicka ut frågorna i förväg till respondenterna och se om svaren skulle 

bli annorlunda. Fortsatt arbete skulle kunna vara att fokusera på en annan situation, eller 

miljö, utomhus eller inomhus med intervjuer eller observationer för att få en annan synvinkel 

kring rutinsituationer. 

 

Alla erfarenheter som jag fått under min studie har fått mig att börja reflektera över hur icke-

verbal kommunikation påverkar oss och hur de resulterar sig i den didaktiska aspekten dvs. 

vad som händer, hur det händer och sist men inte minst varför det händer. 

 

Avslutningsvis vill jag ännu en gång betona vikten av att bli medveten om sin egna icke-

verbala kommunikation genom att komma till insikt om sig själv kring användningen av icke-

verbal kommunikation då den både bör och måste ses som en stark tillgång i arbete bland 

barn. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Intervjuguide: 

Vad innebär verbal och icke-verbal kommunikation för dig? 

Använder du icke-verbal kommunikation vid en samlingssituation? 

Om du använder det, vilket syfte har du med att använda icke-verbal kommunikation i en 

samlingssituation? 

- På vilket sätt? 

- Exempel? 

Är det skillnad på din icke-verbala kommunikation om du leder samlingen eller om du sitter 

med? 

Hur upplever du det är att arbeta med icke-verbal kommunikation? 

Är den icke-verbala kommunikationen ett komplement till verbal kommunikation i en 

samlingssituation? 

- På vilket sätt? 

Använder du icke verbal kommunikation i fler rutinsituationer än samlingen? 

Använder barnen icke-verbal kommunikation? 

- I vilka situationer? 

- På vilket sätt 

- Exempel? 
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Bilaga 2, Missivbrev 

Hej! 

  

Jag heter Sandra Eriksson och studerar förskollärarprogrammet vid Karlstads Universitet, jag 

läser min 6: e termin och kommer till våren (med start v. 13) att skriva mitt 

examensarbete. Temat kommer att handla om barns språkutveckling, en exakt specifik 

frågeställning är dock inte formulerad ännu. Min fundering till dig nu är om jag skulle kunna 

få möjlighet till att bedriva forskningsmetoden intervju med pedagoger från någon förskola 

inom ditt område? 

  

Om samtycke ges till intervju så kommer jag även sedan fråga respektive pedagog om 

samtycke innan samt informera om ett tydligt syfte och de forskningsetiska grunderna som 

gäller vid en undersökning. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänlig hälsning 

Sandra Eriksson 
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Bilaga 3, Missivbrev & samtyckesblankett 

 

Hej! 

Jag heter Sandra Eriksson och läser min sjätte termin till förskollärare vid Karlstads 

Universitet och kommer att skriva mitt examensarbete om språkutveckling. Studien kommer 

att beröra verbal (muntligt) och icke-verbal kommunikation (kroppsspråk, gester, blickar, 

tecken osv.). 

Syftet är att få insikt i värdet av den icke-verbala kommunikationen i förhållande till den 

verbala kommunikationen. 

Metoden som kommer att användas är intervjuer som riktas till pedagoger och dessa frågor 

utgår från en intervjuguide 

Studien omfattas av krav. Det första är informationskravet som innebär att jag ger 

sanningsenlig information kring mitt syfte, innehåll och hur all informationen kommer 

användas. Alla personuppgifter kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga 

(konfidentialitetskravet). Individskyddskravet innebär att deltagare skyddas från skada och 

kränkning. Allt material kommer att vara slutet och enbart användas till studien och sedan 

omedelbart tas bort. Studien omfattas även av fingerande namn (nyttjandekravet). 

Deltagandet i studien är frivilligt, när du deltar har du när som helst rätt att avbryta och 

avsluta ditt deltagande utan att ange skäl för detta. 

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta mig på mitt telefonnummer,         

……. eller på min mail………………. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Sandra Eriksson 

 

Du har själv rätt att avgöra om du vill att intervjun spelas in. Om samtycke till att spela in 

intervjuen ges kommer inspelningen att raderas omedelbart när transkriberingen är klar.  

Jag samtycker till inspelning av intervjun……………… 

Jag samtycker inte till inspelning av intervjun…………….. 
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Jag har läst ovanstående och ger mitt samtycke till att delta i studien. 

Datum………………………………………………………………………. 

Ort……………………………………………............................................... 

Underskrift………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande…………………………………………………………. 

(Här har även jag skrivit under med underskrift, ort och datum) 


